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اليخَئصاليخمَنللهابسص

الكتابهقدمة

ئعْبُدُإِيّاكَ،الدِّيْنِيَوْممالِئر،الزحيْمالزحْمَنِ،العالَميْنَرَبِّددّهِالحَمْدُ

هُحَفدِ،اللّهِرَسُولِعلىوالسئلامُوالضلاةُالمُسْتَقيمَ.الصِّراطَاهدِنا،ئسْتَعيْنُ!كِلايِّاكَ

لاأَنْوئشْهَدُ،لِلْعالَميْنِرَحْمَةًالمَبْعوثِ،والمُرْسَليْقَالألْبياءِخاتِم،الثهِعَبْدِننِ

تَعالىبادنهِونؤْمِنُ،اددّهِرَسُولُمًحَفدأأنوئشْهَدُ،لَهُشَريْكَلاوَحْدَهُاددّهإِلاإِلَهَ

وشَرِّهِ.خَيْرِهبالقَدَرِونوْمِنُ،رُسُلِهمِنْأَحَدٍبِيْنَئفَرِّقُلا،ورُسُلهوكُتُبِهومَلائكَغه

للالالِبِيَفْتَحُلا!له،الطريفَةِالمُقزراترمِنَوالأدْيان()الفرقمُقزرَفإِن:وَبَعْدُ

التيالفرقِأَصحابِأَفوالُفمنهابأئواعها،المخالفةِالعقائدِمنمجموعةٍعلىنافِذة

وِإفا،وانحيازأاجتهاداًإِمًاوحَديثاً،فَديماًالإِسلامئةالأفةسوادِجذععنتفزعت

العالَم.فيوالقائمَةِ،اليَومَالمَوْجودَةِالأدْيانمقولاتُومنهاومُروفأ.شُذوذاً

ومقولاتهاالإِسلامئةالفِرقونشأةِ،الكلامعلمنشأةمعرفةجانبِفإِلى

المُثتمهرَةالأدْيانمَبارئعلىيَتَعَزفَأَنْالمقررهذادراسةطَريْقِعَنْالباحثُيَسْتَطيعُ

ومُقَلئساتِهاوكَهَنوتِهاونِظامِهاعَقائدِهاعلىوَياللعَبَينها،ليُقارِنَ،الأرْضِفي

الحقِّالدِّينِاتِّباعِهفييقينٍورسوخبَيْضاءمَحَجِّةٍعلىليَكونَ،وَعاداتِهاوتَقاليدِها

الماذةهَذِهِأَنكَمَا،وسُلوكِهِحَياتِهِفيبهوَيلْتَزِمُ،بهئعالىدتهَويديْنُ،بهيَقْتَنعُالذي

قيَممِنْخَلَلِ!افييَدورُوَمَا،المثمعوبِجَوانِبِبَعْضرِعَلىواقِعئةًصوْرَةًثعْطي

عاداترعلىومثارِهابِظِلالِهاثلقي،السًحيقِالئاريْخإلىجُذورِهافيتَمْتَا،وأفْكارٍ

شدْفيبهايَتَمئزُالتيالغَريْبَةَالدِّيْنيَةَالالقوسَلناوئفسِّرُ،وأعْرافِهِوئقاليدِهِالمُجْتَمَع
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كذلكفإ،له،معرفتَهئثريالتيبالمعلوماتالباحثَالمقزرهذايزوِّدوكما.آخرٍعن

تقديرِعلىويحمله،والعزةوالغِبطةالثِّقةشُعورَالحقِّسبيلَيئبعمننفسِفييبعثُ

إِيصالِعلىتعيتهالتيبالذرايةالحقسبيلإِلىالذاعئةويزوِّد،بهوالئمسُّكلديهما

فيحاوره2اعتقاصاحبِكلِّعندمايراعيإذالحكمةبأسلوبِالآخرينإِلىدعوته

يناسبه.بما

أؤلَتعالىادلهرحمهالعِشّيوسُفُالدكبمورُالأسْتاذُكانَ:الكتابخُطة.

فيْهاوألْقى،الشئريْعَةِكُلئةِفي(الأديانوتاريخ)الفرقماذةتَدْريْسَتَوَلىمَنْ

،صاغيًةٍبماذالأوجمَلَهُعِباراتهُيتَلقفونَوقتَهاالاللابوكانَ،قيمَةمُحاضَراتٍ

بِواسِطَةِورُقِنَتْ،المُحاضَراتهَذِهِالطُّلابِمِنَلَفيْفٌجَمَحَأنْإِلى،وُيدْوِّينوها

للئدْرش!.المُقَزرَةالمُذَكّراقرلِتَكونَ،المكْتابِ

وَبَعْدَ،الفَتْرَةِهَذِهِطَوالَوالئدْريْسِالدِّراسَةِماذةُهيَالمُذَكّراتُهَذِهِوَبَقيَتْ

لِقِسْمالاستِقْلالَوَمَنَحَتر،الشئريْعَةِكُليَّةِخِطةُجاءَتر،النّهُرَحِمَهُمؤلِّفِهاوَفاةِ

سابِقاً.المَذْكورَةُالمُفْرَداتُلَهُوَوُ!عَتمَسْتَقِلا،مُقَزراًوَصارَالأذيالأ()تاريخ

ثغَطِّيتكنلمالأدْيالما()تاريخفيالعِشّيوسُفَالدكتورِمُذَكراتروَلَكِن

الدرسية،الخطةوفقالمقررمفرداتاسقكْمالفتغالجَديْدِ،المنْهاجمُفْرَداتركامِلَ

المَراجع،مِنَالمُقَتَبَسَةالنُّصوصِبَعْض!رَالرحيليمحمدالدكتورالأستاذفأضافَ

النصوصِبَعْضَفضغالأدْيالما.هَذِهِعَنْالمَعْلوماترواستكْمالِ،الصُّوْرَةِلِتَوْضيح

في)مُحاضَراثتعالىادذهرحمهزَهْرَةأبومُحَفدِالشئيْخالأستاذِكِتابَيمِنْالمُقْتَبَسَةِ

دِراسةَتَناوَلتْأخرىوكُتُمب،القَديْمَةُ(الدِّياناتُ-الأذيالأو)مُقارَناتُ،الئصْرانئةِ(

الأدْيالأ.

الفرقِموضوعَيبينَالذمجُأعيدَالشّرِيعةِكلّيةِلمقرراتِالحديثةِالخطّةوفي

محمدالدئكتورِالأستاركتابِإِلىعَمدناذلكولأجل،واحدٍمقرّرٍفيوالأديالأ
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وكان-المعاصر(والفكرالإسلامية)العقيدة:ادلهرحمهالبوطيرَمضانسعيد

الإِسلاميَّةبالفِرقيتعفقكانمامنهفاخِذَ-،الثالثةالسئنةطلأبعلىمقرّراًبكامِله

ترتيبهوِإعادةوتهذيبهكلِّهذلكبمراجعَةقُمناثهمالأديالأ،تاريخمفرداترإلىوضُغ

وتقويمالأخطاءِ،وتصحيحمَصادِرها،منالنُّقولِمتابعةِمع،صياغتِهوتدقيق

معلتتناسبَالكِتابماذةتذليلإلىوصولاً،الموا!عببعضِوالتَّصرُّفالعِبارات

الئحوعلى،أبوابٍوثلاثةِتمهيدعلىمحتوياًالكِتابُفجاءَ.الجديدةالدرسئةالخطة

الآتي:

الدِّيْنِ.عَنِعافةمُقَدِّماث:التَّمهيد.

)دينِالقُدَماءالمصريينديانة:وهيالسَّماوَّيةِغَيْرالأَدْيان:الأَوَّلالبابُ.

الدِّيائاتُ،الكُئرىالهنْدِأدْيالأ،(المانوية،)الزرادشْتئةفارسبلادأديان،أخْناتون(

والكولْفوشيوسيَّةِ(.،)الطاويةالممِّيْنِيةُ

اليهودئة:المنرلة(السَّماوَّيةِ)الزسالاتأوْالكِتا!يَّةِالأَذيال!:الثافيالبابُ.

والنَّصرانئِة.

علبمنشأةِعنالحَديثَشملَوقد،الإسلاميةالفرق:الثالثالباب.

ثم،القديمةالفكرييةبالئياراترذلكوعلاقة،الإِسلامفيالئوحيدئةوالمذاهبِالكلام

وآراء.اجتهادات!منمنهاكلبهاختمنماوبيان،سلامئةالإٍالفِرقِأَهمِّدراسة

سَبيْلَيهدِيَناوأنْعَفمَنا،بمَايَئفَعَناوأنْيَنْفَعُنا،مَايُعلِّمَناأنْئعالىاددِّهِئسْأذ

ائمجيْب.ونِعْمَ،المَوْلىنِعْمَإِ،دهالرَّشادِ،

العالَميْنَ.رَبِّددّهِوالحَمْدُ

11
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اثئَمهد

الد"لنِعنمَّةٌعامِأثمفد

صص!لمأابرينللدالىَضيةصلظواا0

المحقلد"لناوخصأئصالدصِلنمفهوكل.

الفطمبةينلمدابواعث.

لعلصواينلدا0

ينلداجؤالعلمأءأقوال.

ينللدالناسحأجة.

13
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التَّاريخعبرللدِّيقالمرَضيَّةالطواهر

آدَمُسَئدُناخَرَجَالذيالوَقْترفيالبَشَرئةاؤلِمنْذُالذئياهَذِهِفيالدِّيْنُوجِدَ

مِئهَااهْبِطُواإقُثْنا:ئعالىبِقَؤلِهِوطبهوخاطبَهُ،الأرْضِعَلىقَدَمَهُوَحَما،الجَئةِمِنَ

138.:البقرة1،جزَنُونَهُئمولاعَلَيهِئمخَوْثفَلاهُدَايَثَبعَفَمَنْهُذىمِئنييَاتِيَنّكُمْقَإِضَاجَمِيعاً

العَيْشُلَهايُفكِنُولا-سَنَوىكَمَا-الإِلْسانيَّةِالنَّفسِفيذاتِيَّةفِطْرةوالئدينُ

ظلِّهِ.ئختَإلاوالسئعادَةُوالطمأنيتَةُوالؤاحةُالسعيدُ

مِنْأفةولامُختمَعيَخلُوَلَئمحَياتِها،اطْوارِفيالبَشرئةَيُرافِقُالذيْنُواستَمرَّ

ولاحَضاوَةتقُمْوَلَغ،ينِبالدًالقزأمبِدوفيعَصْزاوْزمنيَمُزوَلَمْ،التَّدينِظاهِرَةِ

دينئبما.عَقيْدَ؟وَرأءِمِنْإِلاأفةئهضَتْولا،مَدَنيَّةألسِّستْ

وئقومُ،البَشرئةُئفْنىانوِإلى،الذينِيَوْمإِلىللبَشَرئهِّمُرافِفاًالدِّيْنُوَسَيَبْقى

ئعالىادئهأرادَهُالذيالحَقّالذيْنَولَكِنعَلَيْها.ومَنْالأزضَادلهُوَيرِثُ،السئاعَةُ

النفْسِمِنَوَينْبُعُ،البَشَريهأؤلِمِنْيمتدُّوالذي،الأرْضِفيعِبادِهِلصَلاح

النِّهايَةِ.حَئتىوسَيَظَل،والفِطْرَةِ

محَرَضَتْوِإدمَا،حالِهِعلىيَسْلَمْوَلَمْ،وَئقائهِئضارَتِهعلىيَبْقَلمالذينُهَذا

ئخقيقِدونَوَحالَتْ،صَفوَهُوعَكرَت،جَوْهَرَهُخميرَتْ،كَميْرَةٌمَرَضئةٌظَواهِرُلَهُ

مُسْتَوىعلى،وهُتاكَهُتاالمَرَضئةُالالواهِرُهَذِهِوتَعَذدَتْ،مِنْهُالأصْليالهَدَفر

وألحَديثو،القَديْمالئاريْخفيكَثيرَةذَلِكَعلىوالأمْفلَةُ،والذوَلِوالمُختمَعالأفْرادِ

يلي:مَاالئاريْخعَبْرِللذيْنِألمَرَضئةالالواهِرهَذِهِاهَمومِنْ

الئفوسِ،فيوالضعْفرللوَهَنِالحَنيفُالذيْنُتَعَزضَالاِيْمالؤ:ضَئفُ-أ
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أثباعِهِعلىالمثئيْطانُوَطَغَى،شهواتهفغلبته،ال!ئسانقيالمادئةُالئزْعَةُوئحَرممَتر

عَلَيْهِ،والئحايُار،زِمامِهِمِنْوالئفَلُّتر،الدِّيْنِأحْكاممِنْللئهَرُّبِوالجِنِّالإِئسِمِنَ

التمريقأو،والتبديلللتحريفِالدينُفتعرنرَ،جَوانِبِهبَعْضرِعَلىوالئلاعُبِ

الخاضةِالأحْوالِسوْءَالئتيْجَةُوَكائتر،بعضهويُتركُبعضهيُؤخذُحيثأحيانأ

وبالئالي،والمُجْتَمَعالفَرْفىِفيوالضلالِالفَسادِوانتهشارِ،الدِّيْنِلهمتارِتَحْتَوالعامَّةِ

.للضياعالحَقيْقيَةُائمصالِحُوتَعَزصر،للْدِّينِالأساسئةُالمَقا!دُفُقِدَتر

وَراءَهُوالئسَتُّرِباستهفلالِهِالذيْنِحَمَلَةبَعْضُقامَيالدِّيْز:المُتاجَرَةُ-2

وَشَهَواتِهِم،الذنيْئَةِوَميولِهِم،الذاتئةِوَمَطامِعِهِم،السخْصئةِأغْرا!هِملتَحْقيْقِ

وابتِزازِ،الئاسِخَيْراترلِسَلْبِوالمُساوَمَةٍللمتاجَرَةِسِلْعَةًالدِّيْنَوالًّخَذوا،الحَيَوانئةِ

السُّلْطِةِ،بِشَهْوَةِوالئمَتع،والمَراكِزِالمَنا!بِإِلىالدِّيْنِباسْموالوصولِ،أمْوالِهِم

الدِّيْنِ.لرِجالِمَثَارأسْوأفَكانوا،الاَخَريْنَعلىالثفوذِوفَرْضِ

مِنْمُتَعَدِّدَةٍمَناطِقَفيظَهَرَوالآراءِ:الفَفسَفَةِعلىالدِّيْنيَةِالصّفَةِاِضْفاءُ-3

والمُفَكريْن،الفَلاسِفَةِمِنَعَدَدظَهَرَ،مُختلِفَةٍزَمَنئةٍأحْقابٍوفي،المَعْمورَةِأرْجاءِ

مَكائةَفاستَغَلُّوا،الئاسِبِيْنَوأفْكارَهُمفَلْسَفَتَهُميِنْشُرواأنْالفَلاسِفَةُهَؤلاءوأرادَ

رِداءَوألْبَسوها،الدِّيْنيَةَالصِّفَةَوأفْكارِهِمفَلْمسَفَتهِمعلىوأضْفَوا،النفَوسِفيالدِّيْنِ

هَذِهِوَصارَتْانتهشارَها،وُيحَقِّقواالنفوسِفيبسُرْعَؤبِهاالاقتِناعَليَضْمَنوا،الدِّيْنِ

التيالوَضْعيَّةُالأدْيانُظَهَرَترهُناومِنْ،والمُختمَعالئاريْخقيأدْيانأالفَلْسَفَاتُ

تَعَذدَتِأنْالئتيْجَةُوَكائتر،العالَميْنَرَبِّعلىوَزوْراًوَكَذِباًافتِراءالئاسُاخَتَرَعَها

الأدْيانبَجانِبِالسئماوَّيةُالأدْيانُوظَهَرَتر،بالئابِارالحابِلُواختَلَطَ،الأفىْيانُ

مُعا!رَةًالضحيْحَةُوالأدْيانُ،الوَضْعئةِالأدْيانإِزاءَالمُنَزلَةُوالأدْيانُ،الأرْضئةِ

المُزَؤرَةِ.الفالهدَةِلِلأدْيافي

الجَهْلُالضحيْحةِالأدْيافيمُعاداةِعَلىعَوْد!أكْبَرَوَكانَ:بالدِّيْزالجَهْلى-4
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السئليْمَ،الدِّيْنَتَجْهَلُكَميْرَةجَماعاثوظَهَرَتْ،يَجْهَلُمَاعَدوُالإِلْسانَلأن،بِها

والعاداتر،المُتوارَثَةبالئقاليدِحَالهافوجدَتْبهالئصمثللأعَنْتتَخللملَكِئها

إِلىالأجْداثيمنَيَنْقلوئهُديْناًالئاسِئظَرِفيصارَتالتيالباطِلَةِوالأعْرافر،السئيئَةِ

وَثنئؤإِلى)الدِّيْنئة(حَيائهُمانقَلَبَتْحَئىوالأحْفادُ،الأبْناءُيَتَوارَثهُثُمَّ،الآباءِ

أ،لهُميحسبونوَهُمْ،الدُّئياالحَياةِفيسَعيُهُمضلوقَدْ،وَضيْعول!مرْلز،سَوْداء

اعْمالا.الأخْسَرونَهُمُأولَئكَ،صُنْعاًيُحْسِنونَ

سياسَةًالحَديْثَةِالعُصورِفِيالذوَلِبَعْضُائخذَتْوالاسْتِعْمارُ:التَّبْشيْرُ-5

مِنْهُ،الئخَئصَوقَزرَتر،الذاخِارفيعَلَيْهِالحَرْبَفأعْلَنَتر،الدِّيْنِئخوَمُزْدَوَجَةً

الشُّبَهِوِإلْحاقَ،سمْعَتهِوَئشْويهَ،رِجالِهِواضطهادِ،ئعْليْمِهِوَمَنْعَ،مَنافِذِهِوِإغْلاقَ

البَعَثاتروأَرْسَلَتْالبِلادِ،خارِجَإِلَيْهِالذعْوَةَتَبَئتربَيْنَما،فيهِوالمَساوئَوالأباطيل

هَؤلاءِفَقامَ،يَحْتاجوئهُمَابِكُلِّوأَمَدَئهُموَغَرْبِها،الأرْضِشَرْقِفيالئبْشيْرئةِ

للاسْتهعْمارِالزُّاحِفَةِالجُيوشِأَمامَالعَقَباتروِإماطَةِجِهَؤ،مِنْبالدِّيْنِبالتَّبْشيْرِ

أخْرى.جِهَةٍمِنْوالاقْتهصاديِّوالفكْويِّوالسِّياسيِّالعَسْكَريِّ

إِلْحادئةدَعَواتٌالحَديْثَةالعُصورِفِيظَهَرَتْ:والعِلْمانيةِالإِلْحادُ-6

علىالذوْلِوِإقامَةِالسلْطِةاسظمفيالإِلْحادثةِالأفْكارِبَعْفهَذِهِوئجَحتْ،كَميْرَةٌ

عَنْوكؤنتْالأدْيالما،مُحاربَةَنفسِهاعلىوأخَذَتْ،والعلْمانئةِالإِلْحادِأَساسِ

الئاريْخٍحُقَبِبَعْضِعَنْالأسْودَالئاريْخَمستَغَفةسَوْداء،قاتِمَةًفكْرَةالأدْيالما

صُورَة،المُحزفَةٍالدِّيْنئةِالأفْكارِلبَعْضِبَتْراءصُورَةللدِّيْنِفرَسَمتْلِلأدْيالأ،

لَفاعةصُورَةٌالصُّورَةبِهَذِهِوقرنت،الشيْطانئةُالزتوشُئعْلوهااصطِناعأ،مُصْطَنعَةً

الحَديْثر،الصِّناعيِّوالإِنتاجالحضارةِومُعطياترالعِلْميِّالئقَدُّمفيتتجفى،بزَاقةٌ

والوَساثار،المُتلاحقَةِوالاختهواعاتر،العَظيمةِوالمُكتَشفاتر،الفَنئةِوالتَّقنئةِ

فيالماضيمًتاعِبَعنهوئؤيلُ،ومواصَلاتِهِحَياتِهِفيالإِئسانُيُسخرُهاالتيالمُتَعَدِّدَةِ
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مِنَكَ!يْراًوَيحجُبُالفِكْرَ،وَيشْغَلُالأئظارَ،يَخلُبُمِفا،الحَياةِالجاهاتِمُختَلَفِ

الئاسِبععنرِئفوسِفيرسئخمما،الئظرَةِقيوالئعمُّقِ،الحَقيْقةِكشْف!عَنْالبُسطاءِ

ل!لْسافيوليْسَ،فائدَةلهايبْقَوَلَمْ،زَمائهاوققَدْ،قَديمَة)موضَة(الدِّيْنَأَن

الذوْلَةِ،عَنْوفصْلىِالدِّيْنِعَنِالاسقفناءوُيسْرٍبسُهولَةٍوُيمْكِنُ،إِلَيْهاحاجَة

سيِّئَةظاهِرَةوالئدَيُّنَالذيْنَإِن:فَقَالواالمثئطَطَوتابَعوا،الحَياةِمَجالِعَنْوإبِعْادِهِ

البُلْدالما،منكَميْرٍفيوالجُمودِوالئأخُّرِالبَلاءِسَبَمثوَهوَالتَّخَلُّفرعلىوعَلامَةٌ

أَساسُالعِلْموأن،والحَضارَةِالمَدَنئةِعَصْرِفِيأصْبَحوابألفمْذَلِكَعلىواستَدَلُّوا

هَحَؤ-يَحُلأَنْيَجِبُبَلْ-وَيحلشَيْء،كُلل!لْسانِئةِوُيحَفقُ،شَيْءٍكُل

الذيْنِ.

الحقّالدِّينوخصائصالدِّينهفهوم

بِيْنَالشئائعالخطأالمَفْهومعَنْونميِّزه،للدِّيْنِالضحيْحالمَفْهومئبَيِّنأَنْنحاول

لذلكونقدِّم،دقيتيومعنىسَليمأَساسٍعلىمبنئةًدراستنالتكون،الئاسِ

اللُّغويِّ:بالتَّعْريْفر

لغة:الذيْزتَعْرْيف

عَلاتَةٍايجادفيتنس!صرالمعافيهَذِهِأنوأرى،اللُّغةفيالذيْنِمعافيتعذدتْ

طرفين:بيْنَ

القهرِوحقِّوالحكموالجبروتروالقؤةِبالسُّلْطادأيتمئعالأَوَّلالطرف

.والمجازاةوالمكافأةوالمحاسبة

والذلوالالاعةِبالخضوعويئ!فالآخرالجانِبِفييقفُالثافيوالطرف
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.والورعوالعبادَةِوالاستكائة

الأؤلعَلاقَةتحددالتيوالطَريْقةالمنهجأوْالدِّيْنُهيَالطرفينبِيْنَ!العَلاقَة

وبالعكش)1(.بالثاني

أشَرْناالتيالسابقةِالعَلاقَةِعلىتدلُّ،جوانبَثلاثةلهاالذينِوكلمةُ

وَ!طَ:إليها)2(،

،وكافأهوحاسبه،واستعبدهوأذلهوقهرهوحكمهملكهأي:دينأدانه-ا

.والتصرفالملكبمعنىيتمئعالذيالأوَّلالطرفيمثلبنفسهالمُتعدّيفالفعل

المُتعدّيفالفعلعبد،أؤاستكانَأوْذلأوْلَهُوخضعأطاعهأي:لهدان-2

والطاعة.بالخضوعالمتصفالثانيالطرفيمثِّلباللام

،اعتادهأوْاعتقدهأيومَذْهَبأ،ديْناًاثخذهأيبالشئيءِ:أدانأوْ،يِهِدان-3

بالباءالمتَعديفالفعل،المفةأوْالدِّيْنُوهوَ،وتدئنبهتعثدأيديْناًبالإِسْلامودان

المَذْهَب.أوْالطَريْقةيمثل

كلمة:العَلاقَةهَذِهِوديانالمعافيهَذِهِلتوضيحالأمْثِلَةأفرب)1(

التزاموعليه،مَدينٌوالاَخر،المطالبةحقوله،دائنأحدهما،طرفينبِيْنَعَلاقَةفوراَمنهاكفهمفإنه)الذكْن(

الدائنيتجهاالهيوالفواعد،الذيْنُهوَالمطلوبوالمال،مطالبوالثافي،يطالبالأؤلُ،الأداءوواجبالدفع

بالفتح-والذكن-،-بالكسرالذفي-بِيْنَوالفَزقُ،والقانونالشئريعَةُهيَوالئو!ت!والسئدافىالذفعفيوالمدين

ماليأ.التزاماوالاّخر،أدبياًالتزاماالأصئلفييتضئنأحدهماأن

البيع.ونظامالمبيعهوَالعَلاقَةومحلوالمشتريماالبائعهماطرفينبِئنعَلاتَةعلىتدلفإنها)البَيْع(كلمةوثل

الذيْنُ،218:الصحاحمختار،V(1/9المير؟المصباح،22514:المحيطالقاموس:القاموسانطر)2(

أبو،القُرمنفِيالأريعَةالمصاللحات،48121الأثير:لابن،والنهاية،26:درازادنّهِعَبْدمُحَئدللدكتور

16.1:الموروريالأعلى
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اصطلاحأ:الذيْزتَعْريْف

الغربيين:عِنْدَ-أولاً

إِلىنظرتهممنكفهاتنطلقوَكائت،الغربفيللدِّيْنِكَثيْرَةتَعْريْفاتظَهَرَتْ

والحُكامالمُلولزمِنَومَوْقِفها،الوُسْطىالعُصوِرِفِيوتاريخهاالكاثوليكيةالكنيسة

الثورةمَوْقِفثُمً،والاكتشافاتالعِلْمعلىوالحجروالحروبوالرِّقوالإقطاع

العلماثيةتبَنيثُئم،الدِّبْنئةِوالأفْكارِالدِّيْنِورجالالكنيسةمنتبعهاوَمَاالفرنسية

العليا،والمادئةالزوْحيِّةالسئلْطةيمثلونكانواالذينالذيْنِرجالوطردالدِّيْنِومحاربة

الصورَةهَذِهِخِلالَومن)1(.السابقالعَهْدِفِيوالقضاءوالثشْريْعالسياسةويوخهون

علىنقتصر2(جدّألمكَعيْرَةتَعْريْفاتوهي،الدِّيْنِعَنِالمتباينةالثعْريْفاتُظَهَرَتر

منها:نماذص!ثَلاثَة

تصوُّرهيَ:)الدِّيائةُ(:المستقبلفيدِيْنئةالاكتابفيجويوهيقولا-

بتبعيتناالشعورهوَالدِّينىوالشعور،الإِنسانيةالجماعةبصُورَةِالعالميةالمجموعة

(.الكونفيالبدائيالإِنسانيركزهااخرىلمشيئهـات

،المبدعالخالِقوجودفيالذيْنِجَوْهَرَينكرالذيالئموذجيمثِّلالئعْريْفُفهذا

وأنه،الدِّيْنِمنوالسّخريةوالاستهزاءالاستخفافإِلىويئجه،المعبودالإِلهأَوْ

البدائي.العَقْلمنلمشيئهـاتاختراعأَوْ،للإِئسانِئةِمثاليتصؤر

الدِّيْنِحقيقة)قوامالدِّيائةِ(:عَنْ)مقالاتفيماخرشلايريقول2-

قاهرؤ(.لقوؤالمُطْلَقةوالتَّبعئةِبالحاجَةِشعورنا

إِلىتتطفعوأنهاالإِئسانئةالذاتفيالئقصيصوِّر،محفننفسيتفسيزوهذا

82.:الذيْنُ،01:الإِلْسانيةوالحَضارَةُالذيْنُ،228:الإِلْسانيةالئفسفيدراسات:انظر(1)

بعدها.وَمَا92لدراز،الذيزكتابفيالئغريْفاتهَذِهِانظر)2(
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المعبود،لوجوديتنكرولَكِئهُ،الدِّيْنِمنبسيْطاًجانِبأيُعرِّففإ،لهولذلك،الكمال

.والأخلاقالئشْريْعفيووظيفته،والعقولالنُّفوسفيوأثرهالدِّيْنِحقيقةويتجاهل

مجموعةهوَ)الدِّيْنُالإِنسانية(:)قانونكتابفيفماتلالأبيقول3-

الجماعة،نحوواجباته،الثهنحوالإِئسانواجبات:الخالِقنحوالمخلوقواجبات

(.نفسهنحووواجباته

الئصرافىّالدِّيْنِطبيعةيمثِّلوَهوَ،الغربعُلَماءِعِنْدَللدِّيْنِتَعْريْفأرقىوَهوَ

وأن،العبادةأماكنفيمهمتهاوتحديد،والسُّلْطِةالحَياةِعَنْالكنيسةانحساربَعْدَ

منبالمُجتمَعوَصهلَته،الرُّوْحيِّةالناحيةمنبربِّهالإِلْسان!لَةفيتنحصروظيفتها

بذلك.للدينعلاقةفلاوالسياسةبالتشريعيتعلقماأما،الخُلقيةالناحية

المُسمْلميْن:عُلَماءعِنْدَ-ثانيأ

إِلىيُرْشِدُإِلَهي)وَضغْ:بأ،لهالدِّيْنِتَعْريْفالمُسْلِميْنعُلَماءِلسانعلىاشتهر

والمُعامَلاتر(.السُّلولزفيالخَيْرِوِالىالاستقاداتر،فيالحَقِّ

الدمئليْمَةِالعُقولِلَذويسائق،إِلَهي)وَضْغ:مخَرَئعْريْففيويقولونَ

الممالِ(.فيوالفَلاح،الحالِفيالضلاحإِلىباخْتيارِهِم

وَهيَ:،جوهريةأمورٍبثَلاثَةالإِسْلاميّالئعْريْفُويصرح

أوْ،العَقْلتخيلأوْ،الئفْسإيحاءمنوليس،وعلدصالدِّيْنَأنا-

وتعاليمهبمَبارئهِوأوحى،الحَنيْفالدِّيْنَأئراوئعالىسبحانهفادثه،الإِئسانتنظيم

هُدَايَتَيِعَفَمَنْهُدًىمِثِّييَا!تِبَنكُمْفَإِئَاجَمِيعأمِنْهَااهْبِطُوا)فُلْأنا:ئعالىلقولِهتحقيقاً،وقيَمِه

الإِلْسانَخلقالذيسبحانهادثهوأن،ا38:البمر1،خزَنُونَهُمْولاعَلَئهِثمخَوْ!ثفَلا

لممُدى.يتركهوَلَمْعَبثاً،يخلقهلمالأرْضِفيخليفةواختاره

فيونظامعَقيْدَةأوْ،وشريعةعَقيْدَةالدِّيْنَأنعلىينصُّالئعْريْفَأن2-
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لاالذيالضحيْحوالإِيْمانُ،الحقُّالاعتقادهوَبَلْ،اعتقادمجزدليسفَهوَ،الحَياةِ

وشريعةٌ،ريانينِظاثمهوَبَلْ،فحسبونظا،شريعؤمجزدليسوَهوَ،شيةيشويه

والآخِرَة.الدُّلْيافيوالفلاحالفوزلضمانإِلَهئةٌ

العَقْلمَعَتماماًمئفِقٌالدِّيْنَوأنٌ،والعَقلالعَقيدَةبِينَالربطبيان3-

والعَقْل.الدِّيْنِبِيْنَمناقضةولامُنافاةَلاوأ،ده،الهـمئليْم

اصسسسك!يهتللدالمَفْهو

الكريمنالقرماستعملهالذيللذيْنِالضحيْحالمَفْهومإِلىن!لُهُتاومِنْ

الدِّيْنَاستعملالكريمفالقرمن،السابقةالفغوئةبالمعانيللدِّيْنِلاستعمالِهبالإِضافةِ

المرءُفيهيُذْعِنُالذيالحَياةِنِظامَ،الكاملالنِّظامبهويريد،جامعشاملىعامبمعنى

وقَوانيْتِه،وقواعدِهبحُدوْ!هحَياتِهِفيويتقئد،واتباعهإِطاعتهيقبلثُئمعُليا،لسُلْطة

عصيانهفيويخشىالجَزاء،وحسنالعليابالذرجاتوالفوزالعزطاعتهفيويرجو

العِقاب)1(.وسوْءَوالخزينالذِّلةَ

الكاملالعامالمعنىبعهذا()الذيْنِكلمةَتستَععلُكَئيْرَةمياثوردتوقد

بَعْضَها:ئذْكُرُ،والعملئةِوالخلقئةِوالفكرئةِالاعتقادئةِالحَياةِنواحيلجميعالشامل

وَرَسُولُهُادلّهُحَرَّمَمَاجُزِمُونَولأالْاخرِبِالْبَوْمِولأبِاللّهِيُؤْمنُونَلاالَّذِينَفَاِتلُوا):تَعالىقال

التوبة:ا!صَاغِرُونَوَهُمْيَدٍعَنْالْجِزبةَيُعْطُواخًىالْكِ!ئَابَا"وتُوااتَذِينَمِنَالمحقِّدِينَيَرينُونَولأ

أَنْأَوْدِبنَكُمْيُبَذِلَأَنْأَخَافُإنّيرّبَهُوليَدعمُوسَىأَقْتُلْذَرُوثيفِرْعَوْنُوَقَالَ):ئعالىوقال،ا92

.126:اغافر!الْفَسَادَالْأَرْضِفِييُظْهِرَ

12:القُرآل!فِيالأريعَةالمصطلحات)ا! M
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الدِّيْنيَّةِ:العَقيْدَةخصائص

قسمَينِ:اِلىباختصارٍتنقسمُ،لاأَمْديْناًالخضوغمنَلمجعَلالتيالمئزاتراِن

)1(.النفسيالذاتيالعنصر-ب.المتدَيِّنيقدِّسهالذيالشيءصفات-أ

وَهيَ:،الدِّيْنئةِللعَقيْدَةِالمهفةالخصائصبشرحذَلِكَتفصيلوُيمْكِنُنا

ويخضع،والكرامةوالحرئةوالعرضالشرفيُقذسالإِئسانإن-ا

عقلئةمعالمالاثهاديْناً،تسمىلاالأمورهَذِهِوَلَكِن،الثابتةوسننهالكونلقَوانينِ

خارجؤحقبقةٍتقديساِلىبهدففإ،لهالمُتدئنأفا،مُبْهَمِةشائعةوتصوراتمجزدة

تصوّرها،تستطيعلاأَوْالأذهانعنهائعبِّرلاكانتوان،الأَذهال!نِطاقِعَنْ

!لَةالدِّيْنيَّةُالعَقيْدَةوتكونبنفسها،فائمةٍهسمفئةذاتاِلىيتَّجهالدّيْنيُّفالنَّفْديْسُ

.مجرَّدةٍوفكرَةٍذاتمبِيْنَلا،وذاتمذاتلأبِيْنَ

عقلكنههبحقيقةيحيطُلاغعسّشي"المُتديِّنيُقذسهاالتيالذاتإن2-

صفاتِهِ.منشيئأوعرَفوجودهأدركوإن،ووجدانهالإنسان

ذاتأثهاكَمَا،غيرهافيوموثِّرؤفعَّالؤقوَّةذاتسَةالمُقَدًالذاتإن3-

إِرادَتهابمحمقِأَغْرا!هاتَحْقيْقِإِلىبالفعلوتئجهأهدافَها،ئدرِكعاقلةقؤَة

ومشيسها.

المُتديِّنبنفسمعنويّاتّصاذلهاالمدئرةالعافلةالقوَّةهَذِهِان4-

شؤونهم،تَرْعىبَلْ،حَياتِهِمعَنْمنقطعةأوْعنهمبعيدةًوليستجميعاً،وبالنَّاس

متىعنهمالسئوْءَوتكشِف،ونجواهمدُعاءَهموتسمع،وآلامهمآمالهموترعى

تدبرُّه.الذيالعالمبشؤود!مستمزةعنايةولها،ذلكشاءَت

.412:الاِلْسانيةالنفْسيف!دراسات،بعدهاوَمَا36:درازاللهِعَبْدمُحَفدللدكتور،الذيْزراجع(\)
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لهايخضع،قاهرَة!ممُب!سحانيةعلؤَيةقؤَةهيَالمعبودةالقؤَةهَلىِهِان5-

وُيشْفِقُ،الرضىمنهايطلب،المتَواضعالآملمَوْقِفالعابدمنهاويقف،المُتديِّنُ

وسخطها.غضبِهامن

موضوعفيالسابقةالخصائصإِلىويضاف:النَّفْسيالذاقيالعنصر6-

اورجصولخضو،غيرهعَنْالمُتديِّنبهيتمئزنفسيّذاتيّعنصرالذيْنئةِالعَقيْدَة

طواعيةٍعَنْمعبودَهويمجِّديُقدِّسفالمُتديِّنُ،للمعبودالاختيارىّالشعورىّ

،إِكراهٍبِدوتمُقتَنِعاًكانَمَتىوالئعظيمبالعبادةِويقوم،ذلكيستحقُّلأنه،واختيارٍ

قال،المُتَّقينعلىإِلاوصعبةوشافةكَبيْرةالضلاةَأنالكريمالقرآنبئنَولذلك

رِ!مْمُلاقُواأً!مْيَظنونَانَذِينَ*المحاشِعِفىَعَلَىلَكَبنرَدإِلاهـاِنهَاوَالصتَلابِالضَبْرِوَاصمتَعِينُوا):ئعالى

.614-54:البقرة1!رَاجِعُونَإِلَيهِوَا!مْ

ويفتح،القلبِعَنْبالترفيهيُشعرُهلمعبودِهالمُتديِّنخضوغَفإِنوكذا7-

وتفريحالأمَلإِلىباستمراريتطفحويجعله،الأثقالَظهرهعَنْوُينْزِلُ،الآفاقأمامه

أمامهيسذأوْ،الكبتَعَلَيْهِيفرضأوْاليأسنفسهإِلىيتسزبأنْدونالكروب

بِيْنَأوْ،والزهبةِالزغبةِبِيْنَدائماًالمُتديِّنُيَكونَبَلْ،عملهمنيحذأوْ،الأمَلَ

والرَّجاءِ.والحذَرِالأمَل

العقائدمنغيرهاعَنْوئميزها،الدِّيْنيَّةِالعَقيْدَةخصائصئمثِّلالصِّفاتُهذه

!قويه:الصَّحيْحالذيْزمفهومدرازالدكتورلحصفقدولذلكوالأفْكارِ،والمَبادِئ

شعورُلها،عُلْؤيةٍغَيْبئةٍ-ذواق!أوْ-ذاتمبوجودِالاعتقادُهوَ)الدّيْنُ

أنْشأنِهمِنْاعتِقَادٌ،الإِئسانَتعنيالتيللشمؤودماوتدبيْرٌتَصرُّفٌولهاواختياز،

(!وتَمْجيْدٍخُضوعوفيوَرَفتؤ،رَغْبَةٍفيالسئاميةِالذالتوتلكمنُاجاةِعلىيَبْعَثَ

والعِبادَةِ،بالطاعَةِجَديْرَةٍإِلَهئةٍبِذاتمالإِيْمانُهوَ:مُوجَزَةٍ)وبعبارَةٍ:ويقولُ
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إِلَيْهِئظَرْناإِذاأفا،الئدَيُّنِبِمَعْنى،ئفْسئةِّحالةهوَحَيْثأمِنْالدِّيْنِإِلىئظَرْناإِذاهَذا

طَريْقَئرْسُمُالتيالئظَرَّيةالئواميْسُجُمْلَةُهوَ:فَنَفولُخارِجَةٌحقيْقَةٌهوَحَيْثُمِنْ

عِبادَتِها()1(.

الفطوَّيةالتُّديُّنبواعث

الدِّيْنيَّةِ:الغَريْزَةِعَلىالفَلْسَفيَّةالأَدئة

فطرةالئدَيُّنكَوْلأعلىوالفَلْسَفَةِوالاجتماعالأدْياتعُلَماءُوَشمتدِذ

بِمَاإِيجازُهاويُمْكِن،الفِطْرئةِالئدَيُّنِبَواعِثرعَنْللكشْفِ،والاستنتاجبالاستقراءِ

يلى:

معرفةِومحاولةِالغيبالى،اغَريزَةِمنظَهَرَتْ.التَّدَلمنَزْعةإِن-أ

إِلىوالعودةِ،الحسيِّالواقعحقيقَةِعِئدَالوفوفروعدم،وراءَهُالزابضةِالحَقيْقةِ

الأزلئةِ:المسائلفيالئأمُّل

خلقَه3ومن3الإِئسانُخُلقِلم

خلقَه؟ومن؟ومتى3الكَوْنُخُلقَولم

نسيرُ؟أيْنَوِإلىوهدفُه؟غايتُههيَوَمَاالإِئسالأ؟مبدأهوَوَمَا

الكَوْلأ3نهايةُهيَوَمَا

المَؤتر؟بَعْدَوماذاالإِئسات؟مَصيْرُهوَوَمَا

الئظرِوِالى،بادثهِالإِئماتإِلىالإِئسانَتَدْفَعُالتيالأسثلَةِمنذَلِكَوغير

الغيبئةِالقضاياهَذِهِفيوالئأفلُالئطلُّعُوهذا،والاكتشافروالعِذموالممئعيِّوالبَحْثر

.421:الإِلْسانيةالئفْسِفِيدراساتوانظر،94:له،الذيْنُ(1)
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أمامُاليَقيْنِإِلىالوصولَويريدُ،ل!ئسافيالمثئاغِلَالمثئغلَوستبقىزالتْولاكانت

وئرفى،الاكتشافاتوتَعَمئدَت،المَدَنئةُبهتقمئمَتْمَهْمَا،الكُبْرىالكَوْنمُشْكِلاتِ

بكَشْفرمُقئمئوأ،لهُ،الأسئلَةهَذِهِعلىالإِجابَةِعَنْقطْعاًعاجِزالعِلْمَلأن،العِلْم

التيالمادئةِالنواجىفيمُحمئدمَجالَهوأنشيْئأ،منهايغيِّرَأنْدوْنَالكَوْنئواميْمرِ

فليلى.بَغدَسَنَرىكَمَا،حواسِّهئحْتَو!عَتْ

وقتوئعينُهالمهالكمِنَتنْقِذفجبَّارؤقوَّةٍإلىوحاجَتُهالإنْسانعَجْز-2

العونَلَهُوثقَدِّمُ،الممازقِمِنَوتخرجهفتنجده،الضِّيقِوقتبهاويممتغيثُ،الشِّدةِ

نفسِه،فيالإِلْسانُويلمسُه،ئفْسٍكُلفيموجودالعَجْزُوهذا،الحاجَةِعِنْدَ

غيرِه"منويسمعُه

:قالالبحربمتركبِألمْ:فقالَادلهِعنِالضادقجعفرَالإمامَرجلسألَ

:فال،نعم:قالعاصفَة؟الرِّيحُبكمهاجَتْأنْمزةلكَحدَثَفهل:قالَ،بَلى

وانقدحَبالكَفيخطرَفهلْ:فال،نعم:فالوالنَّجاةِ؟المَلاحينَمِنَأمَلُكَوانقطعَ

ادثهُ.هوَفذلكَ:قال،نعم:فالشاءَ؟إِنْيُنْجيلثَأنْيَسْتَطيعُمَنْهُناكَأننفسِكفي

والغمِّالهمِّمنوالمُنْجي،الهَلاكِمِنَالمنْقِذِبوجودِالنَّفسيُّالشُّعورُهذا

ويجحَد،لَهُيتنكرأنْوِإفا،مؤمِناًفيَكونَالإِلْسانمَعَيبقىأنْإِفا،والكَربِوالحزن

القُرمنُصؤروقد،ضالاأوْومُلْحداًكافرأفيَكونَ،ريِّهعَنْوُيعْرِمرُ،الفَضْلهذا

منها:،الئفوسِمِنَالئماذجَهَذِهِنحتلفَؤومواطِن،كَئيْرَةِ،ياق!فيالكَريْمُ

مِنالجانَالِنْوَخُفْيَةتَضَزُعاًنَدْعُوَنهُرَالْبَحْرِالْبَزِظُلُمَاتِمِنْيُنَجئيكُمْمَنْفُلْ):تَعالىقوله

-62:الأنعام1،تُشْركُونَأْد!مْثُئمَوَمنْكأُكَرْبٍمِنْهَايُنَجئِيكنُمْامئُقُلِ*المثئَامِمرِدنَمِنَلَنَكُؤَننهَذِهِ

!123

العظيمالكَوْنهذاأمامَبالرَّهبةِالاحساسُالئدَئنِإِلىالفِطْرَةِدوافعومن-3
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عقلَه-ويدفعُ،مَدارِكَهويوقِظُ،الإِئسافيأحاسيس!يُحرِّكُمِمافيهيَجْريوَمَا

عنَده،قلبَهوُيطَمِئينُ،بِهِفيأئسُ،الكَوْدأخالقِعَنْليبحَثَ-والفِطْرَةِبالغريزةِ

لعَظَمتهه،والعِبادَةَالطاعَةَيُقَدِّمُثُئم،لَهُالئقرُّبِأوا!رَويعقِدُ،وخوفَهروعَهوُيهدِّأ

الدِّيْنُ.هوَوهذا

هـاِ!يهِفَطَرَنياتَذِيأَكبُدُلالِيَ)وَمَا:إبراهيملسانعلىثَعالىقولهذلكومن

يُنْقِذوُنِ!ولاشَيْئأشَفَاعَهمْعَتىِتُغْنِلابِضُرٍالزَحْمَنُيُرِدْنِإِنآِلهَةًدُونهِمِنْآَاتخذُ*تُرْجعُرنَ

123.-22:ايس

إِلىويهزمُهمالأحياءَيَرْدعُالذيالمَوْتُللتَّد"الفِط!-لروولَّةالدوا-4

والإحساس-،المتجفدةوالأجهزة،المعاللةالقوىفي!ه!موينبِّهالأعماقِ)1(،

عَنْالغبشَوُيذْهِبُ،الطَريْقَلَهُمْوَيك!ثهفَ،الحُجبَأمامهممنويزيلالمخدّر،

الحَياةِ،مِنْالهدفِعَنْويبحثُ،حَياتِهِفيويتفكرُ،لنفسِهالإِئسانُفيَصْحوا،العَيْنِ

وألها،الدُّئياوتفاهَةَ،الآخِرَةِالحَياةِقيمةَئمامأوُيدْرِكُ،المَوْتربَعْدَمَاوششطلعُ

سائرِعلىوتفضيلِهالإِلْسافيتَكْريممَعَيَئفِقُالذيالحقيقيالكمالَوأن،قليلٌمَتاعٌ

هَذِهِبَعْدَأخْرىحياةلهاوأن،المَوْتربَعْدَباقيَةًوروحُهنفسُهُتَكوْنَأنْالمَخْلوقاتر

لتَتَحَفقَ،عملِهعلىإِنسال!كُلَّيُحالمسَبُوفيها،والخُلانَالأحئةَفيْهايلتَقيالحَياةِ

فشر،شرّاًوءِانْ،فخيْرٌخَيْراًإِنْ،عملِهِجَزاءَإِنسادظكُلفَيَلْقى،المُطْلَقَةالعدالَةُ

عُمَرَونقْشُائتَبَهوا")2(مَائوافَإِذانيامٌ"الئاسُ:وجههالثهكزمعليًّالإمامُيقولُ

عُمَرأ)3(.يالَكَواعِظاًبالمَوْتركَفى)):خاتَمِهعلىعنهالنّهرضي

221.:الإِلْسانيةالئفْسفِيدراسات()ا

2/422.الخفاء:كشف)12

دمشقثاريخفيعساكرابنأخرجه)3!

27

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


منبَدَءاًالمخلوقاتر،فيوالمفَّكُّروأجْزائهِالكَوْد!نظافيالتَّامُّل-5

وطبقاتروالمجزاتربالنُّجومانغهاءًوليسَ،وأجهزتهِوأعضائهِوتَكْويْنِهالإِلْسان

ونِظامِهالكَوْفيهذاعظمَةِمنمَبْهورينَالعُقَلاءُوقفَالعِلْمُتقذمَوكئماالأرْضِ...

وهذا،المكوثةِالخالِقةِالقدرةِأمامَوتذئلوإجلالِخشوعيكلّليقِفوا،الذقيقِ

إِلىالمسئبومِنَ،وبارئهامُكؤنهاإِلىالالبيعَةِومن،الخالِقِإِلىالمخلوقِمِنَانتقالٌ

أدقِّفيالفِكْرُإِلَيْهِوشموقُالعَقْلُيقتضيهُمِفا،الطئانعإِلىالمصنوعومِنَ،السئببِ

بفطرتِهالأعرابيُّلكبهنطقَمَاوَهوَوأعظَعها،الأشْياءِوأحقَرِوأجَئها،الا"مورِ

ذَاتُفَسَمَاءالْمَسِيرِ،عَلَىيدذالْأقْدَاموَأَثَرُالْبَعِيرِ،عَلَىئدُذُالْبَعْرَةُ:فقالَالسليْمَةِ

الْخَبِيرِ؟الفطِيفرعَلَىئدُلاد!هَلافِجَاجذَاتُوَأَرْضنأبْرَاج

للئديُّنِ،الفِطريِّالباعثرهذامَعَجدّاًكَميْرَؤجَولات!عَرَضَالكَريْمُوالقُرمنُ

نِظامِهاعَنْوالبَحْثرالمخلوقاترفيوالئدبُّرِبالكَوْتالئأمُّلعلىالعَقْلَليحمث

الْأَرْضِ)وَفىِ:تَعالىقولهذَلِكَمِنْ،والعَقيْدَةَالإِيْمانَنفسِهفيليغْرِسَ،العَجيبِ

52:الذارياتا!تُوعَدُونَوَمَارِزْقُكُمْالستَمَاءِوَفىِ*تُبْصِرُونَأَفَلاأئفُسمكُمْوَفىِ*لِلْمُوقنِينَآياثَ

-.122

الدّيْنيَّةِ:الغَريْزَةِعَلىالشئَرْعيةالأَدئة

نفسهِفيمَفطورَةوأئها،الإِلْسانفيالئدَيُّنِغَريزةِعلىنستَدِذأنْوُيمْكِنُنا

تحرنتْالتيالآياترفي،ئعالىادلهِكِتابِمِنْالمباشرِالطئريحالئقليِّبالذليلوتَكْويْنهِ

الئفْسِفِيالدِّيْنِوجودِمنذَلِكَرافَقَوَمَا،وجبلتِهوفَطْرَتِهالإِلْسالأخلْقِعَنْ

البَشَرئةِ.

أَخعَلُقَالُواخَليفَهًالْأَرْضِفِىِجَاعِلإئِّلِلْمَلاِئهرّبُكَفَالَوَاذْ):تَعالىادلهقال-ا
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تَعْلَمُوفيَ*لامَااعْلَمُإنّيقَالَلَدُوَدقدّسُبِحَمْدِكَنُسَبحُوَلَخْنُالزِمَاءَويسْفِكُفِبهَايُفْسِدُمَنْفِبهَا

قَالُرا*صَادِقِينإِنْكُمتُمْهَؤلاءِبِأًسْمَاءِأئبئُنيفَقَالَالْمَلاِئ!عَلَىعَرَضَهُمْثُتمَالْأَسْمَاءَ!هَاآدَمَوَعَفَمَ

تَعالى:يمَولثُئم133َ،-03البقرة:أ(00.الْحَكِبمُالْعَلِيمُأئنثَإِنكَعَلَمْئَنَامَاإِلالَنَاعِلْمَلاسُئحَانَكَ

بحزَنُونَ!هُثمرلأعَلَيْهِئمخَوْفٌفَلاهُدَايَتَبعَفَعَنْهُذىمِنييَاِتيَنّكُمْفَإِمَّاجَمِبعاًمِنْهَاافبِطُوا)قُلْنَا

138.:البقرة1

هُذىمِئييَاِتمَئكُمْفَإِماعَدُوّبَعْضكُمِْلبَغضبىجَمِيعاًمِنْهَاافبِطَا)قَالَ:تَعالىقال-2

الْعِيَامَةِيَوْمَهوَخشُرٌضَنْ!مَعِيشَةًلَهُفَإِنبمرِيعَنْأَعْرَضَوَمَنْ*يَشْفَىولأيَضِلُّفَلاهُدَاىِاتَبحًفَعَنِ

الئصوصُفهذِها؟ا25-123:اطه!بَصِيراًوَقَدْكُمثُأَعْمَىحَشَرْتَنِيلِمَرَبِّقَالَ*أَعْمَى

منْذُرافقَهوالإِيْمانَوالدِّيائةَالهدايةَوِإن،أرْضهفيادلهِخليفَةُالإِلْسانَبأنثصرح

الأرْنزِ.إِلىهُبوطِه

وَنَفَخْتُسَؤيئُهُفَإِذَا*طِنرمِنْبَشَرأخَاِلقٌإنيرّبُكَِللْمَلاِث!قَالَ)إذْ:ئعالىقال-3

vا:صاسورة!سَاجِدِفيَلَهُفَعًعُوارُوحِيمِنْفِيهِ 2 - vvبطبيعةِيُصرِّحُالئصنوهذ!،أ

الجَسدَوأن،تَعالىادلهِبروْحمَمْزوج،طيْنٍمِنْوأ،لهُ،وجبفتههخلْقِهوأصْلالإِئسادما

شُذوذبَيْنَهُماالشِّقاقِبذْرِأوْللفصلمُحاوَقَيكُلوأنً،الرُّوحعَنِينفَ!لُلا

وخُلقَتْ،مُنطفباثلَهُعنصمكُلأنكَمَا،الئكْويْنِفيوعاهَةٌ،السئلولزفيوانحِرا!

الجَسَدِ،علىللمحافظَةِوالجِنْسرُوالمثئرابُفالالعامُ،عليهللمحافظةِميولٌلَهُ

الرُّوح.علىللمحافَظةِوالئدَئنُ

عَلَىوَأَشْهَدَهُمْذرُّيَدهمْظُفورِهِمْمِنآدَمَبَنِيمِنْرّبُكَاخَذَلىَاِذْ):تَعالىللّهِقال-4

وجودِفيصَريحَةٌالاَيَةفهَذِهِ،1172:الأعراف1!شَهِدْنَابَلَىقَالُرابِرّبِكُمْالسئتُأئفُسِهِمْ
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البَسيطَةِ)1(.ظَهْرِعلىوظُهورِهاوجودِهاقَبْلَالإِئسانئةالئفْسِفِيالئدَثنِ

لاعَثَبهَاالناسَفَطَرَاتياللّهِفِطرَتَحَنِبفاًلِلدِّينِوَجْهَكَفَأَقِمْ):ئعالىاللهقال-5

تَعالى،اللّهُخلَقَهاالفِطْرَةُأوْفالئفْس!،03!:الروم1!الْفَبمُالدِّينُذَلكَاللهِلِخَلْقِتَبْدِيلَ

وجحَدأددْهِمنهجعَنْابتَعدَمَهْمَاالإِلْسانَوأن،الخالِقِإِلىإلاتجاههذافيْهاوأوْدعَ

اللّهِ!لِخلقِتَبْدِيلَالا:فطرتَهيغيِّرَأنْيَسْتَطيعَلنْفإ،له،بالذيْنِوكفَرَ،وجودَه

الأزَماقرعِنْدَفيْهايجيشُمِفاالفِطرَةهَذِهِيحجُبَأنْيَستطيعُلاا،لهُبدَليلت

للئديُّنِ.الشابقَةالبَواعِث!وأمامَ،الحرجَةوالأوْقاتر

الضميرِوخزِومَن،الذميمَةِالأفعالِعلىالئدممنَالإِئسانُيجدُمَاوبَدليلى-

الدّهِرَسُولُقصَدهمَاوهذا،والشئياطينُالمفاتِنُتفسدْهُوَلَمْضميزعندَهبَقيَإِنْ-

الفِطْرَةِ،عَلَىيُولَدُإلا2مَوْلُومِنْ"مَاالشَّريفر:الحَديْئ!فِيوسلمعَلَيْهِالثهصلى

")2(.يُمَجِّسَانِهِأَوْ،يُنَصِّرَانِهِأَوْيُهَوِّدَانِهِفَأبَوَاة

ولذا،وفطرتهِونفسهِذاتهِمنجزلا!لهُ،التَّدَثنِعَنْلَهُغِنىلافالإِئسانُ

لملاكنى:فيقولُمُنديِّن؟أنالماذا:سؤالِعلىالفَرنسيئنالفَلاسعفَةِأحَدُيُجمِبُ

وهو:،الجواببِهذاعَلَيْهِل!جابَةِمَسْوقاًوأرانيإِلامزةًالسؤالبهذاشَفَتيأحرِّك

مِنْمَعْنَويثملازٍالئدَثنَلأن،ذلكَخِلافَكونَأنْأستطيعُلالا!لنيمُتدئنأنا

وقوله،ا3:الإِئسانا،،ئَاكُوراًشَاكِرأأَئَاالمنَبِبلَهَذينَاهُإِئاأ:تَعالىكقولهالآياتمنذَلِكَوغير(1)

دَسَّاهَاأمَنْخَابَوَقَذ!هَارفَيَمَنْأَفْلَحَتَذ*وَنَمْوَاهَافُجُورَهَافَأْلهَمَهَا*سَؤَاهَاوَمَا)وَنَفْسٍ:تَعالى

.215:الإِئسانئةالئفسيفِيدراساتوانظر،7011-:الشمسا

يولدمولودكلمعنىبابالقدر،فيومسلم()1358فَمَاتَال!خبِيأسْلَمَإِذَابَابُالجنائزِ،فيالبخاركب)2(
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ذاقي)1(.لَوازِم

والعلمالدِّين

ومَجالُه:العِفموَظيْفَةُ-أولاً

والإطارفيْهايَدورُالتىوالدائرةبهيعملالذيوالمَجالَالعِلْموَظيْفَةَإِن

تخْضَعُالتيالتجريبيةالأُمورِعلىويقتصرالحسيةالنواحيفيعصوريغطيهالذي

أمورٌوهي،والذوقوالشمواللمسوالبصرالسمعمنالحواسوتدركهاللتَّجْربَةِ

يتَجاوَزها.لاحُدوْدِعِنْدَيقففالعِلْممحضةمادية

أوسعدائرةفيوتَعْمَلُ،رحبمَجالٍذاتفإِلهاالحَياةِفيالدّيْنِوَظيْفَةُأمّا!

الكَوْنعَنْالدّيْنُفيَبْحهـث،مضاعفةبأضعافالإطارهذاعَنْوتخرججداًبكَثيْرٍ

الحَياةِ،وَراءَوَماالحَياةَويتَناوَل،والرّوحالمادةعَنْويتحدث،الكَوْفيوَراءَوَما

الجِسْميَّةالنواحيمنبالإِئسانويهتم،الغيبيةوالقضاياالحسيةالأمورَويدرك

لاالميالمعنويةالمسائلمِنَوغيرها.+.والتربويةوالاجتِماعئةوالثفْسيةوالرّوْحيِّة

.المحدودةالتجريبيةالمادثةوسائلهئحْتَتدخلولا،العِلْميطولها

الكَوْن،أسْرارِإِلىويرشدنا،العِلْمإِلىيدعوالدّيْنَأنذَلِكَإِلىويضاف-

ولذلكجَميْعاً،الأرْضِفيمالناسكرا،دهُعليناويمنُّفيهماكَشْفرعلىويحثنا

فَهوَللبَشَرئةِقدمهُماوكلُّواكتشافاقر،اختراعاتومنالعِلْمُإِلَيْهِوصلمافكلُّ

حذدناهالذيللدّيْنِالضحيْحالمَفْهومإِلىالمتكررالتنبيهمَعَ،الذيْنِدعوةمنجزءٌ

دعاالذي!إِسْلامُااللهِعِنْدَالدّينَإِن)الإِلممْلاموهوَ،الحقيقيادلهديْنُوَهوَ،سابقاً

.12،44:الئفْسثةوالطبائعُنُالقرم(1)
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المؤمنينَ)1(.علىكفائياًأَوْعينيأفرضاًوجعله،العِلْمإِلى

فالدّيْنُ،العِلْممَجالمنبكَثيْرٍأوسعالضحيْحالدّيْنِمَجالَفإنّولذلك

أرَدْناوإذاالأَخْرىالحَياةِعلىنافذةلناويفتحالاذيا،الحَياةِفيشيكليشمل

تقديريصعبوقدجدّاً،كَبيْرةالدّيْنِدائرةفتَكونُوالعِلْمللدّيْنِالهندسيالتمثيل

العِلْمدائرةمحيطيتغيروقد،الدّيْنِدائرةضمنصغيرةدائرةالعِلْمويمثل،محيطها

العِلْميّالثقَامحسب،وتنموتضمروقد،وتزيدتنقصوقد،واتساعاضيقا

والأساليب.الوسائلفيالتقنيوالتطورالكَوْنيةوالاكتشافاتالحضاريوالرقي

لاكَثيْرَةقضاياعَنْعاجزالعِلْمأنالذيْقِومَجالِالعِلْممَجالِمعْرفَةعَنْوينتج

عَلَيْهِوشتحيلُ،إطارهفيتدخل

نطاقهعَنْخارجةلا!لهامعرفتها

واختصاصه،ومجاله!وءامكانياته

لهانتلمس!أنيستوجبمِفا

ونكون،العِلْمغيرآخرمصدرا

وأهَمها:،العِلْمعنهيعجزمِفابالمعْرفَةليمدناإِلَيْهِبحاجَة

(وْالسحيقالماضيفي،الاَخِرَةفيأمالذئيافيكانَسواء:الفَيْبِمعْرفَة-أ

،وسنواتلشهوربعيداًكانَسواءالمستقبلمعْرفَةعَنْيعجزمثلافالعِلْم،الم!ستيقبل

!ولحظاتلساعةقريباًكانَأم

المخترعين-وقتلالعُلَماهِعلىوحجرالعِلْمحاربالذيالكنسيالكَهَنوقيالمَفهومهنابالذيْنِنعنيولا)1(

باسمصبغوهاالباطلةوالتأويلات،ساذجةوسخافات،باطلةتفسيراتالناسعلىوفرضوالمكتشفين!

غورهاإِلىالوصولوتسثطيع،المادثةوالأدواتالوسائلوتخبرهاالحواستدركهاالقضاياهَ!،بأنعلماً،الدّيْز

إِلىولاالسئماءوحيإِلىتحتاجفلا،الإِئسانمقدورئحْتَوتدخلوالئفكير،والتجاربوالمشاهدةبالبَحْثر

(سْرارِبَعْضِإِلىالإشارةمجردعلىافتصرتوِإلما،ال!ئماوئةالكُئببهاتأقرلمولذلكوالألْبياءالرسلأخبار

وراءِها.والسعيمنهاالاسهـتفادةوجوبإِلىوأرشدتالكوْد!
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للبق!اءجاهداوشمعىالإِئسانإِلَيْهايطمحالتيالأرْضِفيالخُلودقضية-2

يزيدأنْللعلميُمْكِنُفهل،عنهالمَوْتوإبعادفيْهالحصتهطافاتهويبذل،أمكنهما

واحِداً؟.يَوْماًأوْواحدةلحظةإنسانعمرفي

لَهُيوفرأنْيَسْتَطيعُوالأدويةوالجراحةالطبفيالسريعالعِلْميّالئقَدُّمإِن

زيادةلحظةتمنحهأن"عَنْتعجزلَكِئهاو.أرحبوراحةأكئر،وسعادة،أفضلحياة

يَسْئَفْدِمونَ!ولأساعَهًيَسْئَأْخِرونَلاأَجَثُهمْجاءَ)فَإِذا:ئعالىلقولهمصداقا،عمرهفي

روعيَفيئفَثَالقُدُسِرَوْحَ"إِن:والسئلامُالطئلاةُعَلَيْهِولقوله،ا34:الأعرافا

(1)1(.أجَلَها.ء.تَسْتَكْعلَحَئىتَموتَلَنْئفْساًأن

شطراتشكلالتيالنَّفْسيةالقضايافيملموسبشكلالعِلْميعجزكَما-3

ولا،القلقالإِئسانعَنْيمنعأنْللعلميُمْكِنُفلاالذلْيا،فيالإِئسانحَياةِفيبارزا

لأسبابه.تعرضإّذاالخوفمنهينزعأنْيَسْتَطيعُ

والتَّجْربَةللحس!يخضعولانطاقهعَنْيخرجعماعاجزالعِلْمأنكَما-4

هوَوَما،الزوحهيَفَما،وعقلهالإِلْسانروحذَلِكَعلىمثالوأوضحُوالمشاهدة

العَقْلُ؟؟.

عليهاتقومالتيكالأخلاقالاِنْسانيَّةالقضايايتَناوَللاالعِلْمإن-5

يدعوالذيالدّيْنِعلىتعتمدالأخلاقفإِنلذلك،والحضاراتوالأممالشُّعوبُ

القدسيةصفةيكشبهاثُئم،ومداهاومفهومهامدلولهاويحدد،الفاضلةالأخلاقإِلى

واستمرارها.وبقائهايحفظهاكفيلوهذا،الدّيْنيَّةِ

عَبَحثم.ديْنٍبلا)الأخلاقُ:بياجيهالفرنسيالمربييَقولُ

عنه.اللهرضيأمامةأدطعَن27ْ(11)0الأولياءحليةنعيمأبورواهحديثمنطرفهذا()1
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الكوفيّ:النِّظامتغييرِعنوعجزهالعلممجالً-ثانيأ

ظواهرتفْسيْرِفيمحصور-ومستقبلاًوحديثأقديماً-العِلْميّالئقَامَإِن

وَهوَ،وكيانهاحقيقتهافيالتأثيرالعِلْميَسْتَطيعَأنْدونَ،المحسوسةالمرئيةالكَوْدأ

فمثلانِظامِها،فيالتعديلأوْ،تركيبهافيالئغْييرأوْجَوْهَرِهِا،فيالتأثيرعَنْعاجز

يستطع-لمالقمرإِلىووصلالجوبدوالضغطالهواءتركيباكتشفالذبدالعِلْم

فييبدلأوْ،الجوبدالضغطأثريريلأوْالهواء،تركيبفييغيرأنْ-يَسثتطيعَولن

القمر.نِظام

نطاقهفيوتدخل،العِفملسلطانتخضَعُالتىالكَؤنيةالمسائلاِنثالثأ:

المسائلهَذِهِإِن-العُلَماءُبهاويختص،والمشاهداتالتجاربعليهاوتتم،ودائرته

أحياناإِلايجزموَلَمْحقاممقها،منيسيرجمزءاِلاالعِفميقطعلمالعِلْميّةالكَوْنية

لاالعِلْميّالبَحْثرنطاقعلىالمطروحةالمسائلأكروِإن،إليهاتوصلالتيبالتتائج

لاحتمالوتتعرض،الفرضياتمَجالِوفي،والتكهناتالاحتمالاتحيزفيتزال

تزاللاالعِلْمإِلَيْهاوصلالتيالقطعيةاليَقيْنيةالامورَوأن،والصوابالخطأ

فيْهائتيْجَةٍإِلىيَورَلنفإِ،لهُالطبيعَة؟وَراءَوَماالمُغئباترفيبالكفَما،محدودة

قطعا؟.

حدين:ذوسلاحالعِلْماِن-راثعاَ

الذبدالعِلْميّالئقَامَوِإنللشر،يُستَعْمَلُكَماللخير،العلميُستَعْمَلأنيمكن

يهدفىفإِ"لهُ،واسعاورقيا،أطيبوسعادة،أرغدحياةوالبَشَزيةل!ئسافييهيئ

فمثلا:.والإبادةوالدماربالخرابوالبَشَرَّيةالإِئسان

،الحضاربدوالئقَدُّمالعالميالسًلامأجلمنيَكونَأنْيُمْكِنُالذرةاختراعإِن

والكَوْدما.الإِلْسانمعالموتشويهالشُّعوبِوإبادةللحربيَكونَأنْيُمْكِنُكَما
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الدِّيْزفيالعُلَماءِأَقوالىُ

هَذافيبَعْضهابذِكرونكتفيالحا!ر،عَصْرِنافيالعِلْمأساطينبأةوالنختم

:()1الموضوع

فحَسْبمُحذدغيرمستقبلٌالدّياناقرأماماليس:ريناكسالمونيَقولُ-ا

فيسيبقىلاكي!لهُذَلِكَأبدا،منهاشَيْءٍكُلّسيبقىيلهُمنيقينعلىنكونأنلنابَلْ

(.الكمالوجهعلىمهمتهأبدأيُحَفقلنالعِلْمولأن،ومجاهيلأسْرازدائماًالكَوْدز

الإحساس)هذا:الدّيْنيّالسعورعَنْنوردوهماكسالدكتوروَيقولُ-2

حسّا،وأعظمهم،تفكيرأالنّاسأعلىيجدهكَما،المتمدنغيرالإِلْسانيجدهأصيل

مَعَدائمأوستتجياوببتَطَؤرِها،وستتطور،ئسانئةالإٍبقيتماالدّياناتُوستبقى

(.الجماعةتبلغهاالتىالعًقْلئةِالثقافَةدرجة

غيرمنإنسانيَّةجَماعاثوتوْجَدُوجدتالقد:بيرغسونهنرييَقولُ-3

ديائؤ(.بغيرجماعةفطتوْجَدْلمولَكِئهُ،وفَلْسَفاتوفنونعلوم

فليلا)ولنقف:فيقولالكلماتهَذِهِعلىالدّهرحمهدرازالدكتورويعقب

ونموالعِلْمازدياديَكونًأنْ،العجيبةالمفارقاتمِنَيبدوقدلاءلهُ،الكلمةهَذِهِعِنْدَ

تأملنالوولكننا،المجهولالغَيْبِطلبعلىالمبنية،الئدَئنِغَريْزَةنموفيسَبَباالمعْرفًة

منحقيقةيقريناالعُلومفيالحثيثئقَذمَناأنولعرفناالمفارفةهَذِهِصحةلتحفقنا

منهنجهلهماجانِبِفيالكَوْدأمننعلمهمامثلبأنوالافراريحهالتنا،الاعتراف

العِئميفتحهجَديْدبابكُلأنذَلِكَ،عميقخضممحيطمنواحدةقطرةكمثل

بهذايتصلعماللسؤالأوسعأفقمعهينفتحوامتدادهالكَوْدماعظمةدلائلمن

84-98.:الذيْنِكتابقيمثلهاومزيدأالأقوالهَذِهِانظر()1
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(.()1الغامضةالكَثيْرَةالمشاكلمِنَالجَديْدِالميدان

للدِّينالنَّاسحاجة

يطرحأوْغيرنا،علىنطرحأوْأنفسناعلىنطرحالسابقالعرضهذاوَبَعْدَ

بحاجَةٍاليَوْمالنّاسوهلالدّيْنِ؟إِلىبِحاجَؤئحْنُهل:السئؤالهذاعليناالآخرون

الديْنِ؟اٍلى

والأحقاد،الأهْواءِعَنْالمتجرِّدوللباحث،الزشيْدللعاقليظْهَرُ

وخطيرةمهمةالحَياةِفيالدّيْنِوَظيْفَةَأنلَهُمْيظْهَرُ،والحَقيْقةالحَقِّولعشاق

البارزوأثره،الإِئسانئةالنفْسِفيالفِطْرئةبَواعِثهلَهُمْيظْهَزكَما،وضرورية

يقومولا،مسدهيسدّلاالعِلْمأنللقارئويتبين،والمُجْتَمَعالفَرْثيحَياةِفي

إنسانيتهيستكملولا،الحَياةِهَدِهِفيغرضهيوديلاالإِئسانوأن،مقامه

ينعمولا،السئعادَةُلَهُتَتَحَققولا،وميولهوغرائزهدوافعهيلبيولا

الفَرْدحياةمنجزءالدّيْنَوأنثالتَّدَيزُّ،اِلاوالاستقراربالئوازلما

عنه،تخلىفمن،والغذاءوالشرابكالطعامإِلَيْهِبحاجَةٍوأ،دهُمْ،والمُجتمَع

شاذأئهفيهيقالماوأقلسوياً،إِئساناًيكونفلابهالأخذعَنْأعرضأوْ

الفواكهنفسهيحرممنكمثلومثله،البَشَريوالوجودِالإِئسانئةالفِطْرَةِعَنْ

عَنْإصرارأوْبصلفيمتنعأوْ،الطيِّباقرأوْاللحومأؤالخضراواتأوْ

نفسه،فيلعقدةأوْعقلهفيلعاهةالنَّهاروضوءالشمسبأشعةالئمتُّع

وضعيف،البنيةهزيلفَهوَوبالتالي،السلوكمنحرفالفِكْرِ،شاذفيكون

باددّه.والعياذ،خاتمتهسوْءَويلقى،أنفهرغمحتفهينتظر،الجسم

.09-98:له،يقُالدٌ(1)
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لوظيفتِه:الدِّينلمحقيقشروط

وَهيَ:شُروط!ثَلاثَةلَهُئوَفرَتْإِذاإِلاوظيفتهيُحَقِّقلاالدّيْنَوَلَكِن

تدعوكَعيْرَةٌ،ياتٌوردَتفقد:ومفصَّلواللاكاف!!شكللالدّيْزالعِلْم-ا

)وَماكانَ:ئعالىقولهمنها)1(،والتعليمالتعل!وجوبوتؤكد،ووجويهالعِلْمإِلى

إِلَبهِمْرَجَعواإِذاقَوْمَهُمْوَلبنْذِرواالذبنِفيلبَنَفَقهواطاِفَةمِنْهُمْفِرْقَهمِنْ!ذَفَرَفَلَوْلاليَنْفِرواكافَةًاثؤجمنونَ

صَبَروالَضابِأَمْرِنا!دونَآِتفَةمِنْهُمْ)وَجَعَلْنا:ئعالىوَيقولُ،1122:التولةا!جذَرونَلَعَئَهمْ

124.:السجدةا!يوقنونَبِالَاِتناوكَانوا

بعضهويهملبَعْضَهُيؤخذفلا،الصَّحيْحالدّيْنُبهجاءمايكلالإيْمان-2

بَعْضَهُالنّاسويتناسى،بَعْضَهُويطبق،بِهِللمتاجرةالدّيْنُيؤخذأنْودون،الآخر

كافِرٍأؤلَتَكونواوَلامَعَكُمْلِمامُصَدِّقاًألْزَلْتُبِماأوَ،مِنوا:ئعالىيَقولُالآخر،

141.:البقرةا!فاثقودأوَإيّايَقَليلاثَمَتاًبِاَياقيتَشْتَرواوَلابِهِ

إِلامِنْكُمْذِلكَيَفْعَلُمَنْجَزاشفَمابِبَعْفبىوَثَ!رونَالكِئمابِبِبَعْضِافُؤبنونَ):تَعالىوَيقولُ

:البقرةا!تَعْمَلونَعَنابِغافِلٍاللهُوَماالعَذابِاشَذِإِلَىيُرَدّونَالقياعَةِؤيوْمَالدنيااطَياهِفيخِزْفي

185.

ترقيعبِدودأ،كلهيُتْرَكَأنْوِإمّا،كلهيؤخذأنْأمّا،يتجزألاكلفالإِسْلام

تمريق.أوْ

بمنمنددائعالىالثهيقول:وعملانعلاوتطميقهالدّيْزآبأحْكاالالتزام-3

1/29:والترهيبالترغيبكتابفيوالتعليمالعِلْموجوبعَنْالأحاديثمنجاءوَماالعِلْمبابانظر()1

بعدها.وَما
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مننفسهويعفي،وشرعهادثهديْنِإِلىالناسويدعو،يطبقهولاادلهحكميعرف

نَغعَلونَ!أَفَلاالكِابَتَنْلونَوَأْنتُمْأئفُسَكُمْوَلنسَوْنَبالبِرِّالناسَألأئُرونَ):تَعالىيَقولُ،ذلك

اللهِعِنْدَمَقْ!ناً*كَبرَلًفْعَلونَلاماتقولونَآمَنواِلمَانَذينَإلَها)با:تَعالىوَيقولُ،144:البقرة1

13.-2:الصف1!ئَفْعَلونَلاماتَقولواأَن

بحثأوْكَبيْرةعنايةإِلىتحتاجولا،وبدهئةومنطقيةبسيطةالشروطوهَذِهِ

وبارز.خطيرأثرذاتولَكِثَّها،مستفيض

أحَدِفقدانبسببكانَالدّيْنباأوْالدّيْنعَنضررْأوْسوْءكُلوإن

السابقة.الثلاثةالشروطهَذِهِ

الذيْز:إِلىالنِّاسحاجَةتوكِّدهافَةنتائجُ

النّاسحاجَةتؤكدالتينتائجهونبينالبَحْثر،خلاصةنقدمأننستطيعأَخيرأ

:فنقول،الذيْنِلىإٍ

حياةينظمالذيالدينهوَوراءَهُونسعىونعنيهنقصدهالذيالدّيْنَإِن-ا

عليها،وجودهمنالغايةوتحقيق،الأرضلإعمارالربانيةالتوجيهاتوفقالإنسان

الشعوبلاستعمارالمتكبرونمطيتهركبالذيالكهنوتيبمفهومهالدينوليس

وإذلالها،

يُمْكِنُولا،وطبيعتهالإِئسانفطرةمنجزءلامهـدهُالدّيْنِإِلىبِحاجَةٍئحْنُ-2

قالومنحرفأ.شاذآكانَوإلا،وكيانهفطرتهمنجزءعَنْيستغنيأَنْعاقللإنسان

الذينُذِلكَاللهِلخَلْقِلبديلَلاعَلَيهاالناسَفَطَرَاتَيَاللهِفِطْرَتَحَنيفاًوَجْهَكَِللدّينِفَافِمْ):تَعالى

013،:الروم1!يَعْلَمونَلاالئاسِكئَرَوَلَكِنالقَبمُ

نحاطرها،نأمنالتي،الوَحيْدَةالوسيلةلا"؟د5ُ،الدّيْنِإِلىبِحاجَؤئحْنُ-3
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الدُّئيافيالسعيدةالحَياةِوتأمين،الكريمةالاِنْسانيَّةالحَياةِلتَحْقيْقِنتائجهاونضمن

.خِرَةللآوا

حَياةِفيوالرّوحيالنَّفْسيالاستقرارلتامينالدّيْنِإِلىبِحاجَةٍئحْنُ-4

اللأفراد.

العِلْميّ،والتَّقَدُّآ،العَقْليالتَّفتحإِلىللحصولالدّيْنِإِلىبِحاجَؤئحْنُ-5

نحتلففيوالرقيوالحَضارَةِوالمَدَنئةِالئقَامإِلىدعوةجَوْهَرِهِفيالدّيْنَلأن

.المستويات

يُقيْمُولأنه،والمُجْتَمَعالفَرْدبيْنَالتَّوازلؤلاِثامَةِالدّيْنِإِلىبِحاجَبمائحْنُ-6

فلا،عندهفيقفحقههِنْهُماكلفيعرف،والذوْلَةِالمواطنبيْنَالسديدةالعَلاقَة

بأرزاقوالتحكموالإجراموالفَسادبالعَبَم!روالمُجْتَمَعالذوْلَةِعلىالفَرْديخرج

الفَرْدعلىالذوْلَةُتتطاولولا،أفرادهاوقوتالأفةِبمقدراتوالتلاعبالسعْب

والديكتاتورية،والتسلطوالطغيانالظلموتقيم،والإِئسانئةالطبيعيةحقوقهفتسلبه

وشَهَواته،وشرابهبطعامهإِلايهتملاأبكمحيوانأوْصماءآلةالإِئسانمنلتجْعَلَ

سلبياً.أَوْمتواكلاأوْمتكاسلاأوْعاطلاعضوأأَوْ

باسمالحَديْثُالعافىُبهاابُتُليَالتيالرّدَّةِلإِئهاءِالدّيْنِإِلىبِحاجَؤئحْنُ-7

تَقْوبباً.قَرلينِمنْذُالضهاينَةُلهارؤجَالتي،العِلْم

وُيحَقِّق،الصّالِحالإِئسانويربيينشئالذيالدّيْنِإِلىبِحاجَؤئحْنُ-8

ولا،طبقيتفاوتولا،عنصريتمييزبِدود!،وأخوتهاوقيمهامثلهاللإِلْسانئةِ

.مادياستِغْلالولا،طائفيأوْفردياضطهادولا،دولياستعمار

والمهندسالطبيبعِنْدَالدّيْنيئالوازعلتنميةالدّيْنِإِلىبِحاجَؤئخنُ-9

والطالبوالتاجرالعَمَلوربوالعاملوالموظفوالمدرسوالمديروالمُعلِّموالمحامي

منخلقالذيعملهوليُؤَديبالآخر،مِنْهُمكلليَشْعُرَوالجاروالأخوالابنوالأب
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والمَبادِئ.والأخلاقالفيمعلىالحفاظمَعَأجله

وجسدهروحهبيْنَالإِئسانفيالئوازنلتَحْقيْقِالدّيْنِإِلىبِحاجَةٍئحنُ-51

الوجهةوعواطفهميولهولتوجيه،المختلفةكرائزهبيْنَالئوازنولإِقامَةِ،وعقله

والامَّةَ.المُختَمَعوتخدمالفَزدتحفظالتيالضحيْحَة

للأفةِيحقِّقالذي،الفاضلالمُختمَعلإِقامةالدّيْنِإِلىبِحاجَةٍئحْنُ-11

القيامة.يوماللهبرضوانوالفوز،الدنياالحياةفيوالكرامةالعزه

يلهمناوأنْ،علمنابماينفعناوأنْ،ينفعنامايعلمناأنْالقديرالعلياللهئسْأل

وأنْ،سبلنايهديناوأَنْخطاناوأنُْيسَدِّدَ،رشدأأمرنامنلنايهمئوأنْ،رشدنا

وبينبيننايفتحوأنْ،يعلمونلافإنهمقومنايهديوأنْ،جميلارداًدينناإليردنا

جدير.وبالإِجابَةِ،مجيبسميعإِ،لهُ،بالحققومنا
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لأصصولالبأبُ

بيَّةالصتِأغيلأَذيأن

لبأباخلمد

لمدنأخنأودين،يمةالقدمصصنةديا:اكأوللفصلا

الب!ىاالندأديان:الثأنيلفصلا

لصينامنندياأ:ثألثالفصلا

فأصسبلادندياأمن:ال!اخ!لفصلا
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:البابمدخل

)اليَهودئةُ،وهي،ثلاثةالعالَمفياليَوْمالمَوْجودَةالسئماوئةَالأدْيانَإِن

هناتنتشرُالعدُّ،يُحْصيهالاأخْرىكَثيْرَةأدْيانوهناكوالإِسْلامُ(،،والئصْرانئةُ

:وهناك

وغيرها.والكواكبَوالحَيواناتروالأوْثانَالأحْجارَيعبدُبَعْضُها!

المُجَزدَةِ.الاَلِهَةِنحومجمَلِهِفييتَّجِهُوبَعْضُها-

الشُّعوبُإِلايعتَنِقُهاولا،البدائئةِالأدْيافيحيِّزِفيالأوْلىالفئةأصئتحَتْوقد

،والأسطورةالخَيالِبعالَمأشبَهَوأضتحَتْ،المتخلفَةُالعقولُإِلايَقْبَلُهاولا،النائيةُ

العالَم.مِنَكَميْرَةٍأماكِنَفيوانتِشارِهاوبقائهابوجودِهاالاعترافرمَعَ

نصنِّفهاأنْيُمكَنتنوِّعِهاعلىوهيأيْضاً،فكَثيْرَةالئانيةالفئةأمّا

:مجموعات

دينأتكونَلأنْمتهاأقربالمحضةالفَلْسَفئةِالأفْكارِإِلىهيمنهامجموعة!

بالاسم.إِلابالدّيْنِلهاعَلاقَةَلاأديانفهي،الأؤلالبابفيقزرْناهُالذيبالمعنى

إلىأقربالاجتماعيةوالمذاهبِالإِصثلاحئةِالأفْكارِإِلىهيأخرىمجموعةُ=

الأدْيافي.بركبِإِلْحاقِهاعلىأصحابهاأصزوإن،المتقدِّمبالمعنىالدِّينِ

الئشْريْعئةِ.والأحْكامالدّيْنئةِالأفْكارِبيْنَئجمَعُثالثةومجموعة-

واحد:بحكمعليهانحكمَأنْ-مبدئيأ-ئستَطيعُلافإ،شاوعليه

.خاضةٍوأهْداف!لغاياتروضَعوهاالبَشَرِ،عِنْدَمنوَضْعئةًأدْيانأئكؤنُفَقَدْ=

والئحْريفالئغْييروالئبْديلعليهاطَرأثُئم،سماوئةأصْلهافيتَكوْنُوقد=

الأؤل.بأصْلِهاصلَتَهافقدَتحَئى

بَغدَالصّورَةتغَئرَتْثُئم،تَعالىاللّهِعِنْدِمنورُسُلاأئبياءدُعالهايَكونُوقد-
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حقيقتهم.طَعستحَتًى،والخَيالاتالأساطيْرُبهموألْحِقَتْ،وفاتهم

الخاصَّة.لمماربهمشعاراًالدّيْنَالًّخَذوا،ودجَّالينَمتنبئينَيكونونوقد-

)مصر،فيانتَشرَتْالتيالأدْيانهَذِهِبَعْضَالبابهَذافينعرضوسوف

:فُصوْلٍأريَعةِفيوذَلِكَوالصّيْن(،والهنْدِ،وفارس

اخناتونودين،القديمةمصرلديانةفيهنعرض:الأولىالفصل

الأدياناوسعذكرعلىفيهونقتصر،الكبرىال!هندأديان:الثافيالفصل

البوذئةُ،،الجيْنيَّةُ،البَراهيميَّةُ،)الفيْديَّةُأديال!خمسهَوهي،انتشارأالهندية

السّيْخ(.وديائةُ،الهنْدوسيَّةُ

وهما،أيضاًلدياذَينفيهونعرِضُ،الضينِمنأديانٌ:الثالثالفصل

والكَوْئفوشوسئة(،)الطاوئةُ

التيالأديانمنلدينينفيهونعرض،فارسبلادأديانمن:الرايعالفصل

والمانوية(،)الزردشتيةوهما،ورائهالماتأثيرهاامتذثم،البلادهذهفينشأت
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الأصولليفَصْلُا

مأءالقُدعي!بينديأنةُ

لم!ناخْ!نأينُوب
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القُدماءانمصريينديانة

أَخْناتونودينُ

مِصْرَفَراعنَةِمنفرعونوضَعهاالئوْحيْدئةِالأديالمامن)أختاتون(دينُيُعدُّ

عقلُهُ،وحسُنَمَشاعِرُهُدقتْإِنْالإِلْسانَأنعلى4يَدديْنٌوهو)أخْناتون(يسمَّى

فَرْداًاحَداً.واحِداًإِلَهاًللكود!أنفيْهايُدْرِكُدرجةٍإِلىيَملَأنْاستطاعَ

القدماء:المصريينديانَةُ

مصرُكانت)أخْناتون(:قَبْلَالقُدَماءالمصريينديْنُعَلَمهِكانَمابذِكْرفنبدأ

انضمَ،الحَيواناترمنأرْبافيأقدَمُها،نحتلفَةٍعديدةٍملَهَةٍعِبادَةِمنخِضَ!فيغارقة

والسمسِ...(،والنجوموالسئماءِ،)الهَواءِ،مِنَالالبيعَةِمظاهِرَتمثِّلُأرْيافيإِلَيْها

تعبدُه،خاص!إِلَةمنطقةٍلكُلٌفكانَقُراها،وفيمصرَ،مددمافيالاَلِهَةُوتفزقتو

الشُّرورَ.عنهايمنَعَوأنْ،يحميهاأنْمنهوتطلُبُ،وتدْعوهُ

فيالإِئسانَيُشبِهونَوالاَلِهَةُمكال!،كُلفيوتنتقلُئجْريالاَلِهةِوأَرْواحُ

فحولُهُموأشا،الإِئسالأمنأوْسعُومقدرَتَهمقوتهملكنَّ،ومقدرَتهِقؤتِهئوعْ

الإِئسانُ،يموتُكَمايموتونَ!لهُمْعلىأكْر،الخَيْراترجلبِعلىومقدرئهمأطْولُ

الجَوْهَرُهَذا)ألكا(يُسفىعامإِلهيًوجَوْهَرٍوروحجس!منمكؤنٌوالإِئسانُ

بَقيَإذاإِلايعودُلالَكِنهُيعودَ،أنْإِذنْفلهُ،الحَياةِبَعْدَكالاَلِهَةِيستَعرُّالإِلَهيُّ

علىالجسمبقاءُغايتُهاالتيالتَّحنيطعادَةُحدثَتْهُناومِنْ،شَكْلهِعلىالجسمُ

فيْهاثدفنُالفحْمةَوالمقابِرُ،العظيمةُالهياكِلُالمحئطةِآللأجساوخضصَتْ،شَكْلِهِ

)الألكا(.إِلَيْهايعودأنْإِلىعَلَيْهِهيَماعلىفتبقى

الرّوحُ.تعودُدهِاليْهِمالاَلِهَةُفهُمالفراعنةِبملوكِنحتضةالحَياةِعودةُوَكائت

المُلولزغيرِأجْساآإِلىالزوحعودَةَجَعَلَوازديادهاالآلِهَةِتعدُّدَوَلَكِن
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جائزة.

علىالقَؤامونَالكَهَنَةُوشرعَهُحيطُها،وضاقَالاَلِهَةِعددُفيهقليَوْمٌأتىثم

مقرُّوجُعِلَ،الأخْرىالاَلِهَةِمنَأعْلىسوئؤإِلىالاَلِهَةِأحَدِبرفْعوالهياكِلالمعابِدِ

)هليويوليس(.مدينةِفيالأكبرِالهَيْكَل

لالبمساعدَةِفاستطاعوا،المتعلِّمينَالكَهَنَةِمنكَبيْرأعدداًالهَيْكَلُوضئم

الآخرين،الاَلِهَةِمنزلَةِفَوْقَ-،توم(واسمه-مدينتهِميَرفعواملِهَةَأنْمنفيس(

هوَعِنْدَهُمقوياًإلَهاًمخرإِلَيْهِضمّواواحِداًإِلَهأفتَكوُّنَالشَّصر(ب)اِلهِصَهَروهُثُئم

الاكِلَلَهُيُقدِّمونَالمصريينَعِنْدَرب"وَهوَ)إيزورش!(يدعىوالمَوْت(الخصبِ)إِلَهُ

عندهم.مُقَذساًلذلكَوكانَ،الخِصْبَوُيعطيهم،الالبيعئةِوالمُنتَجاقروالخضراواقر

)إِلَهُبهمصهورالسمْسِ()إِلَهُوَهوَ)أتوم(إِلَهانلديهمأصْبَحَوكذلِكَ

عندهم،الحَياةِأصْلُهوَالمثئمْسِوِإلَهُهَذا)إيزورش!(الخصبوِإلَههليويوليس(

خريفر.كلويموتُرييعكليلدُ،والإنتاجُالاستمرارُففيهالخصبِإِلَهُأمّا

منْذُالدّيائةِتلكتطورِعلىيَدلُّللخَلْقِتاريخاًالقُدَماءالمصريونَوضَعَوقد

.بَعْضٍعلىبَعْضُهُموتغفبَ،الآلِهَةِتخاصُمَفيهذَكروا،عصرِهمإِلىالكَوْدأمَبْدأ

أنْويجبُإِلَهاً،يُصبِحُفِرْعَوناًيَغدومنبأناعتَرفوابأدأالتّاريْخَذَلِكَوأئهوا

فيْهاوقَغَدَ،للفراعِنةِالعظيمةَالهياكِلَوبنوالمصرَ،بالخَيْرِتأتيلاممهلهامومياؤهثحفَظَ

العافةِ،علىوتسفطواوالسِّحرَ،السعوذَةَواستَعْمَلوامنهاواستَفادوا،الكُفانُ

الاَلِهَةِباسمإِثهمبَلْ،كَبيْرةالئرفرمنحَياؤفيودَخَلوا،الأفوالَوابتزوا

البااهِرِفييُقيْموئهمنساءالهياكِلَفيفالًّخَذواالاستهتارِ،حياةَيعيشواأنْاستطاعوا

.الحَقيْقةٍفيبهنويستمتعونَ،الدِّئنِلأموبى
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:تونأَخْنا

)أمِنْحَوتَبأبيهبَعْدَالمُلْكعلىالرّابِع()أهِنْحَوئباستَوْلىالجوهَذافي

ئفْسبىذاعفيفاً،أخْلاقِهِفيعالياً،نفسِهِفيرقيقأ،مَشاعِرِهفيرقيقأوكانَ(الثالث

الرِّقةِأمارةُمَرْسومأإِلَيْنائقِلَالذيوجهِهِتلاميحعلىويظْهَرُ،الطيبةغايةطيّبةٍ

ورقتهه.وطولِهبحولِهالمتَناهيةِ

منهاومبئ،نفسُهفمختْهايديهِبيْنَالتىالدّيائةِفيالزابع()أمِنْحَوْئبنظرَ

وأخذَ،المَلذاترفيواثهماكهمللنّاسِواسقغلالهمالكَهَنوترأعْمالَخاضةٍبصفةٍ

التيوهيالخَيْرَ،العالمَثعْطيالتيهيَالشئمْسَأنفرأى،جَديْدٍإِلَهٍعَنْيَبْحَثُ

فهي،الألوهئةِمَظاهِرِمنمَظْهراًالشثمْسِقيرأى،الئفوسَوتنعشُ،الئباتَتحي

أنْبَعْدَالجَديْدِالإِلَهِعِبادَةِإِلىالنّاسَفدعا،الاَلِهَةَثمَثلُإِذنوهي،الحَياةِمبعثُ

تون(.7هوَاسماًالشئمْسَوأعْطىدينهُكوَّنَ

:أَخْناتونديزهلخَّصُ

،الكَوْنهَذافيشَيْءٍكُلخَلَقَأحَذواحِاالإِلَهَأنيعتقدُ!لهُدينهِوملخص

بَلْمُحذبشَعْبرفيوليسَمخرَ،إِلَهٌجانِبِهإِلىليسَوَهوَ،منهبكلمةٍالخَلْقَويخلقُ

ويملأ،الخَيْراتِمنَوُيكْثِرُ،الحَياةَيَبْعَثُلاممهـد5ُالخَيْرِ،إِلَهُوَهوَالبَشَرِ،كلِّربْ

تلكوثصؤرُ،الأسعةتلك،بركةُويملؤهُ،المثئمْسِأشعةِبواسطةِخَيْراًالعالَمَ

بالخَيْرِ،ثبارِكُمبسوطؤيدبصورَةِيَنتهيشَكْلىعلى)أخْناتون(فَنَّانيعِنْدَالأشهعةُ

خَيْرَتمثِّلُفهي،المثئمْسِقرصُهوَالأحَدِالواحِدِل!لَهِالمَرئيئالبَريءُوالمظهَرُ

لتدفئحَرارَتهاخَلَقَوادثه،الحبِّمبعثُ)أخْناتون(عِنْدَوهي.بركاتهوتمثِّلُ،الإِلَهِ

النموَ.الئباقروفي،القؤةالحَيواناقرفيوتبعَثَ،الحَياةَفيهموتبعَثَالنّاسَ

وتوخهُ)أتون(د،لرْسَلُكانتالتيالألْشوداقرفيالمعافيهَرهِعَنْتَعبيراًئجِدَ
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منها)1(:وأحِدَباوهَذِهِ،إِليهِ

السئماءِ..افقِفيمطلعَكِأجملَما

..الحَياةِمبدأالحيأتونأي

الشَّرقيِّ!.الأفقِفيأشرقترمافإِذا

..يحمالِككلهاالأرْضَملاتر

..الرؤوسِكلِّفَوْقَعالٍبزانعظيئمجميلٌإئك

صنَعْت..مابكلِّبَلْ،بالأرْضِثحيطُأَشعَتُك

مم!مم!ي!عي!مم!مم!كيمم!

..الأرْضَتغمرُأشعتَكفإِنبعدتومَهْما

الئهارُ..هيَقدميكمثارَفإِنعَلَوتومَهْما

الغربيِّ..السئماءِأفقِفيغربتماوِإذا

كالموتِ..ضظلاثمالأرْعَلىخئمَ

الأفُقِ..فيئشْرِقحينالأرْضَأبعهىما

..الاللامَأمامَكئدْفَعُالنهارَأتونيائضيءُوحين

+.يومئةٍأعيا)فيالأرْضُأضحَترأشغتكأَرْسَلْتَماوِإذا

أَقْدامِهم..علىووقَفواعَلَيْهامَنْكلواستيقظَ

.هكسلطانهِسلطانلغيرِهليسَالذيالواحِدُالإِلَهُ

قلبُكَ..يَهوىكَماالأرْضَخلقْتَمنْيا
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..الحدائقِكلتغذِّيأشغتكإِن

..الحَياةُفيْهاسرَتْأشرقْتمافإِذا

لّنميها..الذيفأنتَ

أعْمالِك..كلئخلُقَلكيالفُصوْلِموحِّدُأَنتَ

بالبردِ*.اِلَيْهالمّأقيَالشِّناءَخلفْتَ

..تتذؤقكلكيالحَرارةَوخلقْتَ

****ميم***

يُعطيوأل!لهُخَيْز،وأنلهُ،أَحَدٌواحِدٌأل!لهُووَجَدَإِلَههُ)أخْناتون!اكتشفلما

تحمُّلَولاتحمُّلهايَسْتَطيبعُيعُدْلم،الآخرينالاَلِهَةِمَعَالكَوْنَيخلقِلموأ،دهُ،البركةَ

)هليولوليس!مدينةِفييُقيْمَبأنْيرضَلمبَلْوتتئعها،،شَيْءٍكُلفغيًرَاسمها

هياكِلَفيْهاوبثى(أتون)ايخوتدَعاهالديانتهِأئشأهاجَديْدَ؟مدينةٍإِلىفانتَقَلَ

اسمِهِعَنْيرضلمبَلْمصرَ،أئحاءِمُختلَفِفيأخْرىعوا!مَوبثى،جَديْدَةً

الكَهَنَةَ،وتتبًعَ(راضي)أتونومعناه)أخْناتون(نفسهفدعىجَديْداًاسماًوائخذَ

الإِلَهِبعِبادَةِوألزَمَهُم،أمْوالَهُممِنْهُموأخذَ،وشعوذَتِهمسحرِهِمعلىوهضى

راضينَ.غيرَمُتأفِّفينَعَلَيْهِفأقْبلواالجَديْدِ،

الذيالدّيْنِطِرازَيوافِقُالفنِّفيجَديْداًأسْلولاًلمصرَيَضَعُ)أخْناتون(وشرع

وأنْ،القَديْمَالعرفَيَتْرُكواأنْوالئحاتينَوالزسامينَالفنًّانينَمنفطلبَ،وضَعهُ

فيأخُذواظَواهِرِهمنظاهِرَةهيَوالتي،الإِلَهِخَلْقِمِنْهيَالتيالالبيعَةِعلىيُقبِلوا

تصويرِمنومنَعَهُم،جَديْدَةٍبعاطِفةٍشَيْءكُليرسمونَوصاروافَأطاعوه،منها

الرّوْحئةِبتعابيرِهفنهمسَمَىوكذلِكَ،لهاصورَةَلاحمْيقةٌعندَهُفالإِلَهُ،الإِلَهِ

عَظيماً.سُمواً
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بوجودِفيهفأقئعواطفهِورفةِبذَكائه)أخْناتون(إِلَيْهِوصلَالذبدالدّيْنُهَذا

أَهلُيَكُنْلمديْنمخرَ،إِلَةجانِبِهإِلىوليسَ،جميْعِهللكَوْدرخالتيأحَد،واحِدِإِلَهٍ

الذينالاَلِهَةِمنَالعدَدبذلكمُشْبَعاًذهنفمكانَفقدْ،فهعهِعلىبقادرينمِصْرَ

الطِّينَوزاد،حينٍكُلِّفيبهموَيحتَمونَ،وَيحْمِلوئهم،إليْهِمينطرونأيديهمبيْنَ

وهَذا)أخْناتون(بواستبدَلَهأبيهَاسمَفرفَعَ،اسمَهغئرَ)أخْناتَون(أنعِنْدَهُمبفةً

وليس!،ممخدونَملِهَةٌعِنْدَهُمفالفَراعِنَةُ،خَطيزأمْزالمصْرييِّنَقدماءِعِنْدَ

فيأصيبواالذينالكَهَنوتُالأمْرِهَذافيالثوْرَةَوحؤكَ،يمتَهِنَهُمأنْد)أخْناتون(

ورِبْحِهم.وعمَلِهمأمْوالِهِم

انشغَلَالملكهَذاأنوَهوَ)أخْناتون(ممالِكُلِّعَلىقَضىمخرحادِثٌأتىثم

سفلَالإِهْمالُوهَذا،الواسعةإِمْبَراطورئبنهِبشؤودماالاهتمامعَنْدينهِبشؤودما

سورئةًفَهَذِهِمصرَ،عَنْالانشقاقَفأعلَنواالإِمبراطورئةِلتلكَالئابعينَلبَعْضِالسئبيلَ

كانَفَقَدْ،حالمهممةًمعالجةًذَلِكَ)أخْناتون(ئعالِجوَلَمْ،تستقلثُئمالعِصيانَئعلِنُ

ومَهْما،الاخْرىالأمَمحكبمفيمِصْرَحقالعَقيْدَةِكليعتقدُلانفسِهِأعماقِفي

فاضطربَ،الكَثيْرَةوالمشاكلَالمتاعبَلَهُوئدَعَلَيْهِالمَمْلكَةِانشقاقَفإِنأمرٍمنيَكُنْ

وماالفؤار،مَكْلومَ،القلبِمَجروحَحزينأمَقهورأعمُرِهمنْالثلاثينَفيوماتَلها

اسمالكَهَنَةُومحا،القَديْمديْنِهِمإِلىالمصريونَوعادَدينهِعلىقُضيَحَئىماتَإِنْ

وأزالوهالدّيْنِعلىفقَضوا،والجُدْرالماوالهياكِلالمعابِدِمِنَ)أخْناتون(واسم)أتون(

.عيْنٍبعدَأثَراًوأصبَجَ،كانَإِذْبَعْدَ
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اثعافيالفصلُ

ال!بورالنْدانُلاافىْ

"ص

المدخلى

الفيدية-أَوَّلاً

البَراهميَّة-ثانياً

الجيْنية-ثالِثاً

البوذية-رابِعاً

الهنْدوسميَّة-خاهساً
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المدخل

فيهاالمتعذدةالأديانُوتنتشرُ،أدْيانأالعالمبقاعأكثرِمنالهندئةالقازةشبهإن

أنْدونالئاسيوموِإلىالقديممنذالزمنِمنسنةتمزتكادولاواسععاً،انتشارأ

خاضةبوزارةٍلإِحْداثرالهندئةالحكومةاضطرمماجديذ،دينالهندقييظهر

اشتهرتوقد،جديدٍديؤكللتسجيلأَلسُساًوضعتأنْمهامهاأبرزَمنالأديالأ،

فإِنولذلكالبقْلَ(الأرضُيُنبِتُكماالأديانَتُنبِتُالهندَ)إِنمقولةُذلكبسبب

ومشاكلَ،عُقَدمِنْيتخفلُهلِما،الضعوبةِغايةِفيأمزالهنْديةالدّياناقرعَنْالبَحْثَ

الأوْلى،مَصا!رِهابَعْففيمَحَبَعْضُهاالمتعدِّدَةُالأديالأب)اشتبالزالعُقدُهذهِوتتمثلُ

مراحلكُلِّقيوا!حأيظْهَرُلااختلافاًاختلافهاثُئم،وآرائهاأرْيايِهاوتَشابِهِ

تَطَورها(.

الهنْدِ،دياناتروضْعفيوالفَلالههفَةِالمُفَكِّريْنمِنَهائلٌعدداشترَكَولقد

متَضارِباً.مُتَشابِكاًموَخداًمُتَخالِفاًمتَشابِهاًضَخْماًإِئتاجأفأئتَجوا

أخْرى.مزةًوتَشابَكتْفتعفدتْالهئدئةُالأدْيانُوتطؤرت

تفزعإِلىالإِشارَةِمَحَمتيطورأوذِكْرُهاتصنيفُهابحثهاحينَوَجَبَذَلِكَوعلى

السِّياقُ.ويفْهَمُالأمورُتت!حَحَئىبَعْضٍعَنْبعضها

لها،وا!حةًعَقيْدَةلايلهاالهنْدئةِالدّياناترفيالبَحْضصعوبةِفييزيدُومما

أصلاً،الاَلَهِفكرَةِ!نيَخْلوبعْضَهاوأن،موخدٌفلسفيأسلوفيلمحايوجَدُولا

للعباداتر.مُمارَسَؤوبلا،إِلَهُبلاديناًفتَجِذ

:نقولأنْأمْكَنَناالهنْدِفيالمهفةَالرئيسئةَالأدْيانَئحصُرَأنْأرَدْثاوِإذاهذا

(5السّيْخوديائةُ،الهنْدوسئةُ،البوذئةُ،الجيْنئةُ،البَراهيمئةُ،)الفيْدئةُإِلها

ومَذاهِمث،فرومنهاويتفَرعالهنْدِ،فيالأصْلئةالكُبْرىالذياناتهيهَذِهِ

أخْرى.كثيرةأدْيانجانِبِهاوِإلى
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يَّةلفِيْدِا-أَوَّلاً

يُسفىشعمبئالميْلادِقَبْلَعشرَالخاممرَالقرلماقَبْلَالهنْدِفيكانَ

الثقافَةِمنشيءٍعلىوَهوَ،قديمةٌحَضارةٌال!ثئعْبلهَذاوكانَ)الدرافيدين(،

وِإلىإِلَهاً.بالحيواتالاعتقادِعلىمَبْنئةٌومُعْظَمُها،أدْيائهُأوْدينُهلَهُوكانَ،والمعْرفَةِ

جَديْذشَعْمبالهنْدَورَدَقبْلهُأوْ(.مق1)5القرلماوفي،مخرونالحيوالماملِهَةٌجانِبِ

أوروبا،منِأصْلَهُإِن:ويقالُ،ب)الأريين(الآنيُعرَفُماوَهوَ،مسياأواسهطيمن

هَذااختَلَطَوقدالأوربييّن()الهُنودِببَعْدُفيمالسُمِّيتْالتيآالأقوامِنَوأ،لهُ

النّاسِ،طَبقاتُوهي)الكايست(بدُعيَمافيهموكؤنَ،بالدرافيديينالمثئعْبُ

وجيعَلَ،اغيرِهإِلىحرفةٍكلِّأصْحالثيتَعذىبألافألْزِمَ،وأعْمالُهم،وحرفهم

)الآريونَ(.وَهُمْوالثبلاءُالشُّرفاءُالكايسترأسِعلى

هوَسجذيد-و)الآريين(()الدرافيدين-الشئسيبينهَذَيْنباجتما

الاَريالدّيْنِمِنَوأَخَذَتْ،القَديْمالدرافيديالدّيْنِمِنَالفيْدئةُأخَذَتِ،)الفيْديَّهْ(

القَديْم.

الجوِّ،إِلَهو)انذرا(،النّارِإِلَهكنيت(7:الآريينملِهَةِمنأخَذَتْ=

الشًمْسِ.إِلَهو)سوريا(

والحَيواناتر.الطبيعَهِقوىبَعْضِعِبادَةَالدرافيديةالدّيائةِمنوأخَذَتْ-

علىمنهاالغايةُفليْسَتْ،وللعالَمللألِهَةِبالئضحيةِبالأصْلالفيْد!لةُُّ

ودوامُه،الخَلْقِ()دواآُ:منهاالغايةُبَلْ،الأوْلىالذرجةِفيالاَلَهَةِعِبادَةَيظْهَرُما

ئسيِّرَأنْوَحْدَهائستَطمعُلاالآلِهَةَأنيظْهَرُوالذي،الاَلِهَةِإِلىب)القرْبافي(يَكونُ

لتوُّأساب!ءٌالقُرْبالماوفي،والقُرْبانالئضاحيلهايَنْبَغيبَلْ،فيهوتزيدَالعالَمَ

لائعالتهِضرورئةوهي،والقَرابيْنبالئضحئةِيتَقَذآُفالكَوْنُ،وتعددونموهالخَلْق
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فيهِ.الحَياةِوبَعْثروتقوَيتهِ

قؤتهُويأخُذُ،القَرابيْنتلكَمنيستفيدُهائلكائنوَهوَ)باراجاقي(والعالَمُ

نأذَلِكَمنويظْهَرُالجَديْدَ،ءَالشيأحْدثَالقَرابيْنِمنقؤتهُأخذَوِإذا،منها

وتتطؤرُ.وتتوسئعُئفْسمِهامنتأخُذُ،بِبَعْضٍبَعْضُهامئصلةحلقةٌو!لهُواحذ،العالَمَ

السَّنْسَكريتئةِبالفغةِمكتوبةوهي)فيداس(أوْ)فيدا(كبتبِعلىالفيْدئةُتستَنِدُ

الاستعمالِ.منسقَطَتْالتيالقَديْمَةِ

:واحدؤوبكلمؤ

فيه،والمدِّالكَوْدمالتقْويةِهيَإِئماللالِهَةِموجَّهةالفيْدئةِفيالعِبادَةُليْسَتْ!

الوحدَةِ.إِلىوللعودَةَ

)البراهمان(.هوَواحِدٍإِلىتَنْتَهيوالا-لِهَةُ-

لبَرهميَّةُا-نياًثا

بَعْضَفلسفياًشَكْلاوأخَذَتْ،الزمنِتطورِمَعَالفيْدئةمنالبَرْهَمئةُخَرَجَت

بوجودِالبَرْهَميًةُالدّيائةُقالَتفَقَدْ،لهاوتحديذالفيْدئةِلفكرةِإيلضاخفيه،ءِالشي

هما:،شيئينِ

وأصْلُهُ.العالَممبدأوَهوَ()البراهمان!

بكلمةأوْ،الخارجيوبالكَوْدمابالمثئخْصئةِالشُّعورأوْالأنامبد(و)الأتمان(!

الروخ.أخْرى

وهي:ثنائيةإِذَنْفهنالكَ

الخارجئةُ.والمَظاهِرُ،بناالمحيطُالكَوْنُ:أولا

وشخ!نا.بنفسِناشعورُنا:وثانيأ
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وحدَقَلتُكونَ)الأتمان(مَعَ)البراهمان(بالحادِالامْرُينتهيَأنْمِنْولابذ

الوحدةِ؟تلكتَكوْنكيفَوَلَكِنْ،الهنْدئةُالأدْيانُإِلَيْهاترميالتيالعالَم

متدرِّجةًوتنتقِلُالجَسدِمنتخرجُفالروحُ،الوحدَةِتلكبدايةَئحَقِّقُالمَوْتَإِن

والخُلودِ،بالعالَمالفَناءِإِلىيَوْماًتنتهيَحَئىأخْرىوأشْكالٍأخْرىأجْسادٍإِلى

والسئؤالُ:

النهايةُ؟هَذِهِتَكوْنُكيف=

الخالدِ؟العالَمفيالفَناءِإِلىلتؤولَقؤةً)الاتمان(ئعْطيأنْيُمْكِنُوكيف!

بالقَولِ:البَرْهَمئةُالدّيائةُوئجيْبُ

وهَذا،حيوانيةٍغيرأَوْحيوانيَّةٍأخْرىصورَةٍإِلىروحُهُشَتَقِلُقدالإِلْسانَإِن

إِلىيؤولُالذيهوَوالرُّقيُّانحِطاطاً،أوْرُقيّاًيَكونُقدوالتقمُّصُ)التَّقمصُ(،هوَ

وأَنْ،الزقيِّعَنْنبحثَأنْإِذَنْفعليناالخالدِ،العالَمفيفَناءهيَالتيالمُطلَقَةِالنِّهايةِ

تَدْفَعُوالفَضائلُ،الفَضائلِومُمارَسَةِالخَيْرِ،بعمليَكونُوالزقيُّ،إِليهِئسْعى

التيالمراحلُتلك،تقمُّصهِمراحلخِلالَذَلِكَإِلىتَدْفَعُهُ،الوحدةِإِلىالإِئسانَ

يؤولُالذيالمتعدِّدِالمتدرِّجالئقفصِمنالئوعذَلِكَهيَفالكارما:)الكارما(9لدْعى

العالَم.تطؤرِفيأثرُهلَهُفادِراً،قويّاًربّاًيَكونُقدوالذي،الوحدَةِإِلى

طُقوساًلهاووضَعوا،البَراهمانيينرأيإِلَيْهاائتَهىالتيهيَالدّيائةُهَذِهِ

مِنَوطلبوا،العبادالَربتلكالكَهَنَةُوقامَ،متممّةٍمنالمَةٍبعبادات!وحذدوها،دقيقةً

الهَيْكَلَذَلِكَالشئعْبِئظَرِفيالدّيائةُفأضبحَتر،لَهُمْالقَرابيْنَيُقدِّمواأنْالمُتعبِّدينَ

بهِفربأتْوَصَفْنا،ماعلىالأمْرَفوَجَدَ)بوذا(وأتى،ْالقَرابيْنوتلك،الكَهَنَةِمن

وعلىالكَهَنَةِعمَلعلىبهِيَقضيَأنْحاولَجَديْداًديناًوأوجدَ،ذَلِكَعَنْنفسُهُ

القَرابيْنِ.
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صو
الجِشمّة-4لالِئًا

يأ)المنتصر(ومعناه)جينا(اسمهالذي)مهاليرا(بهوبشئرَالدّيْنهَذاوضَعَ

بيْنَعانرَوقدالهنْدِ،فيالمَهْراجاابنوجشِا،البَشَرثةِالشَهَواتركُلِّعَلىالمنتصر

البعَ)بوذا(إِنليُقالُحَتَّى،)بوذا(منْأقْدَمُإِذَنْفَهوَ،م(.ق468-)528عامي

الأمْرِ.أَوًلَتعاليمهُ

عشَروالئعليمالعِبادَةِإِلىوانقطعَ،أهلَهُفتَرَكَ،الئزَالدِإِلى)جينا(مالَ

الشَهَواتِ،علىوانتَصرَ،العالَممعارفُلَهُالْكَشَفَمتقدأ،لهُيَرىبهفإِذا،أعوام

وتعاليمهُ.مَذْهَبَهُيِنْشرُفأخذَ)الكارما(منوتمكنَ

أربعَةدورةٍكُلِّوفي،دَوْرَتينِفييَمرُّالعالَمَاِن:الجينيُّالمَذْهَبُيَقولُ

الشئهَواتر(.على)تنْتَ!رُجيْناًوعِ!ثسْرينَ

فيوقؤةالخَيْرِ،نحوَصُعوبىدَورةوهيالأوْلىالدَّورَةِفيالعالَمُمرَّلقدْ=

حَياتِهِ.فيوامتداد،الإِئسافيجسم

تقهقُرٍدورةفهيالآنالإِلْسانُفيْهاالتيالذورةوهيالثانيةالدَّورةُأمّا!

)مَهافيرا(.خرهممفكانَجيناً()وعشرونَالأريعَةُظَهَرَوقد،مستَصروهُبوْ!

والجسمُ،،)الماذةُخالذالعالَمفيشَيْءٍكُلأنالئعاليمُتلكَوتضيفُ

مَراحِلِهاكلخِلالَدوماًبنفسِهاشعورِهاعلىفتحافظُالأرْواحُأمّاوالرُّوحُ(،

شزاوِإنْفخَيْزخَيْراًإِنْفيهيؤثِّرُتقفصاتِهخِلالَالمرءِسلوكَأنعلىوتمَفصاتِها،

ثَمانية.عددهاتقمصاننبَعْدَ)النرفانا(المرءُيبلغُوقدفشَرّ،

باتِّباعوذَلِكَتقمُّميدونَسنةعشْرَةاثنَتَيفيذَلِكَيبْلُغونَفَقَدْالزهادُأمّا

لامَبادِئبخمسَةِ،وأَخْذٌللنِّظا!اِّلزهبانيوالباللئفْس!،شديدٌئكرانفيْهامَبادِئ

عنها:ئحادُ
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الإِئسانُذَلِكَفييستوي،كانَمَخلونصٍأيأذئةِعَدَمُ)أهيمسا(وَهوَأولُها:

مثله.وخالدِةالإِئسادما،كحياةِمُقصسةٌحياةٍفكلُّ،والحَشَراتُوالحيوانُ

.موارَةٍدونَالحَقيْقةِذِكْرُ:ثانيها

السئرِقةِ.عَدَمُ:ثالثُها

الذنيَوئةِ.الأمْوال!اقتناءِعَدَمُ:رابعُها

الجَسديًةِ.الشَهَواترعلىالئغلُّبُخامسُها:

عشْرَةَاثنتىصمدىفي)النرفانا(بلوغَالزُّفادِعلىتسهِّلُالتىصالمَبارئُهيَتلكَ

سنة.

والمعْرفَةُ،الضحيْحَةُالعَقيْدَةُ:وهيإِئساد!،كلئفيدُمَبارئثلاثةُوهنالكَ

والسُّلوك!ض!.،الضحيْحَةُ

وأَخلاقهم:،الجينيَّةملِهة

والأرْواحَالآلِهَةَيَنبذونَكانوابلابتداءَ،ماإِلَهاَيَعْبُدونَالجينيونَيكنِلَمْ

)جينا(.جانِبِإِلىالهنْدوسئةآلِهَةِبعضَبأخرَةٍاثخَذواإِثهمُثُئم،والشئياطينَ

يألقتْلمُمارِسُهافيْهايتعزضُلاشريفَةًحرفَةيُمارِسوابأنْمُلْزمونَوَهُمْ

.روغ

دونَتفوتهمفرصةيَدَعواوألا،مُتواضعينَ،مُحْسنينَيكونواأنْوعليهم

الخَيْرِ.عماصعَنْالبَحْنص

المليود!.ونصفَمليوناًيتَجاوَزونلافهمْقليلٌاليَوْمُوعددُهم

يةالبوذ-رابِعاً

بَلْ،بالإِلَهِالاعتقادأي،الاخرىالأدْيال!صفةُلَهُبدينٍيئصفُلااليَوْمبحثنا

طَريْقعَنْوألَمِهاشَقائهامنالإِئسانثةِالئفْس!خلاصِعَنْوبحمثوطَريْقٌجهذهوَ
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قوفي،الئفْسِعظيمُرجلالبَخثبهَذاقامَالئفْس!،وتعذيبِالمستَمرِّالئقمُّصِ

هوَ،عافةالنّاسِوعلى،والمساكينالفُقَراءِعلىعطو!،الحساسئةِكَثيْرُ،الإِرادةِ

)غوتاما(.

ذَلِكَفَفي،حَياتِهِتاريخعرضِأساسِعلىيالبَحْثرالمذْهَبَهذاسنتَناوَلُ

عِنْدَإِئناثُغ،ومَذْهَبَهُوئظْهِرُآراءَه،التًافةِحقيقتهِعلى)غوتاما(يظْهَرُالعرْض

بعد.فيماالدّيْنُإِلَيْهِآلَفيماالئفصيلبَعْمقَونفضل،حَياتِهِفيمعَناالبَحْث!

والوصولِ،الئحلئةِبطلاءِومطلئةٌ،بالخُرافاترمزئثةٌ)غوتاما(حياةَأنعلى

للمرءِيُخئلُمابالئقريبِئعطيأنْوسنحاولُءِ،السيبَعْضَصعْبٌالحَقيْقةِإِلىمنها

حَيا،لهُ.عَلَيْهِكانتأ،لهُ

وئوفي،عليهِمئفَقأليسَالتّاريْخُوهذا.م(ق)563عامتَقْريباً)كوتاما(ولدَ

نأعَلَيْهِوالمئفقُ،أَيْضاًالمؤرخونَعَلَيْهِيَئفِقْلمتاريغوَهوَ.م(ق4)83حَوالي

قبلالخامسِالقردماوأَوائلالميْلادِ،قَبْلَالسادسِالقرنأواخِرِفيئشأتْالبوذئةَ

والدَهُوأن،الغِنىكلغنئةٍعائلةٍفيئشأ)بوذا(غوتاماإِنالاسطورَةُوتقولُ،الميلادِ

هوَالبَحْثُإِلَيْهِانتهىالذيالشثيءَأنعلى)نيبال(،مُقاطعاترإِحدىفيمَلِكاًكانَ

أشْرافِمِنَوكانَ،القبائلمنَلقبيلةٍرَئيسأكانَوِإئمامَلِكاًيَكُنْلموالدَهأن

نِظامفيالعاليةُالأوْلىالطبقةُهُمْالآرييِّنَأنوبما،المحاربينَطبقةِمنالآرييِّن

حالي.كُلِّعَلىالمتميِّزَةِالطبقةِمنَإِذَنْفوالدُهُ)الكايست(،

تسغوعمرُهُوتزؤجَ،البذخبِحَياةِوتمئعَ،غنيّوسطٍفي)بوذا(غوتاماعاثرَ

وعطفَ،رقيقةٍونفسٍ،شديدةٍحساسئةٍذاكانَأ،لهُغير،وأئجبَ،سنةًوعشرونَ

وجوعِهموشقائهمحَياتِهِمفيالنّاسَفيرىقَصْرِهمنحيناًيَخْرُجُفكانَالنّاسِعلى

تَفْكيرُهُ.ويطولُ،نفسُهفتُستَفَز

عينيهِأمامَالشئقاءُفتمثلَفقيراً،ورجُلاوجثةًمريضاًيَوْماًر(ىإِ،دهُ:وقيل
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الثافياليَوْمفيوغادرَ،عليههوَماكليَتْرُكَأَنْواعتمَدَ،قصرِهِإِلىفعادَ،بأجْمَعِه

الوِلادَةِ.وشكعلىوهيَزوجتَهتَرَكَإِ،دهُ:ويقالُ،قَصْرَهُ

دراسةِإِلىفعمدَ،سَبَبُهوَماال!ثئقاءُهَذاماكَثيْراًتَساءَلَقد)غوتاما(كانَ

التوْحيْدِإِلىتَسْعىالدِّيانةتلكأنووَجَدَ،سؤالهُفيْهايَجِدْفلمالبَرْهَمئةِالدّيائةِ

المُتَتابِعَةِ،والآلامالمُتكرِّرةِالئقفصاترطَربْقِعَنْوالبراهمان(،)الأتمانبيْنَ

منوششفيدونَيوجِّهوئهالكَهَنَةِأَيْدِفيالدّيْنَذلكَأنورأى،الثفوسِوتعذيب

وهَيَمانِهقصرَهُلتركِهالحقيقيُّالسببُهوَهَذاوكانَ،ذلككلّنفسُهفمجُّتْ،قربانِهِ

العالَم.!ثوجهِهِعلى

منَباثنينِفيتًّصلُ،العارفينَمنويطلبُهاالحَقيْقةعَنْيَبْحَث!إذنفخَرَجَ

فيتركُهمارغبَتَهُيُشْبعُماذَلِكَكُلِّفييجدُلالَكِئهُ،آراءهماعنهماويأخذُ،البَراهِمَةِ

ويعرفُ،البَراهمانييِّنَالمتزهِّدينَمِنَبخمسةٍفيَختمِعُ،أخْرىتارةوجهِهعلىويهيمُ

فيويتزفدونَأَئفُسَهُميعذِّبونَوأئلهُمْهوَ،يَبْحَثُكَماالحَقيْقةِعَنْيَبْحَثونَأ"لهُئم

عِظامُظَهَرَتْحَتًّىحَياتَهُموعاثرَمعهمفسارَ،الحَقيْقةِإِلىيَ!لواأنْعسى،الحَياةِ

سنواتٍسمثالصّورَةِهَذِهِعلىوبقيَ،الجوعمنالأرْضِعَلىووقَعَ،صدْرِهِ

لمالصِّياموذَلِكَالئعذيبَهَذاوأَن،لَهُبنافعليسَذَلِكَكُلأنيَرىبهِوهِاذاسويّا،

تعذيبِدونَالئجوُّلِحياةالعادئةِالحَياةِإِلىيَعودَأنْفيعزمُ،شَيءٍكَبيْرِإِلىيُؤَدّياه

عهدَهُم،خالفَإِذْالحمسةُرفاقُهُمنهفيفز،بالجسمالأذَىإِلْحاقِودونَالنفْس!،

بهيدبُّثُئم،والإِيْواءَالطعامَالنّاسَيسألُوجهِهِعلىهوَويهيمُ،عنهويبتَعِدونَ

مُناه.إِلىيَ!لْلمطويلٌأَمذعَلَيْهِمَضىقدوَهوَاليأسُ

فهمُلَهُيتمُّأنْبَعْدَإِلايُغادِرهالاأنْفينوي،تيْنٍشجرةِإِلىيَوْماًويلجأ
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ويتأمَّلُ،،الحَقيقةَيناديوَهوَ،أسابيعسبعةَالمثئجهـرَةِتلكَتَحْتَويبقىالحَقيْقةِ)1(،

فيتحرَّرُ،لَهُالحَقائقُوتنْكَمثفُيأتيهِبالنُّورِوِإذاالنُّورَ،ويطلمبُ،التَّأمُّلَويطيلُ

إِلَيْهِالتهىمائعْليمِهِمافيفيُسْرعُتاجِرافييأتيهِالأثناءهَذِهِوفي،المَعْرفةِإِلىوَي!لُ

لَهُئمفيشرحُ،الخمسةِرِفاقِهِإِلىيعودُثُئم،يقولطُبِمافيؤْمِنافيوالاكتشافرالرَّأيمن

مأخوذَةإِلَيْهاانتهىالتيالحَقائقَوسنشرحُ،ويصدمقونهُبذلِكَفيؤمنونَ،وَجَدَهما

البوذيَّةِ.الدّيانةِفيوضَتْالتيالكُتُبِمن

ئختَ-أتاهُالذيبالئورِ()المنؤرأي)بوذا(سُمِّيَوقد-غوتامااكتشفَ

هي:الحَقائقُوهَذِهِ،ودينِهمَذْهَبِهِأَساسطئعاالتيالأربعالحقائقَالشئجَرَةتلك

طيلةَفيهويعيشُ،نفسِهِفيالألَمَيتَلفىالعالَمهَذافيكائنمَوجوثمكُلُّ-1

هىَإِذنالأوْلىوالحَقيْقةُ،وتعذيحثشقاءكفهاوالحَياةُ،للأشْياءِقيمةَولا،حَياتِهِ

تشاؤئموهو،خرَ،دينٍأَيِّمنأَكثرَالبوذيَّةُبهتئ!فُالذيالشئديدالثشاؤمحقيقةُ

البوذيةُ.ذَكَرَثهالذيبالمقْدارِلَهُداعيلا

والشئقاءِ؟الألَمأسالسُهوَما-2

الحَياةِزيادةِعَنْوَيبْحَثُ،والمَلذاتِالسهوَةِعَنْيَبْحثُالإِلْسانَأنأَساسُهُ

شَديداً.ئهَمأئهِثمفَهوَومسزاتِها،ملذاتِهاويطلمبُفيْهاويحلو،الحَياةَويتتئعُ

تصحبُهُالئهَمهَذاإِن،مصائبهِوعفةُشقائهسَبَبُهوَالمثمديدُالئهمُوهَذا

ذَلِكَمنالإِئسانُيشبَعُفلاالملذاترتلكَعَنْالبَحْثُويزدادُ،شهوانئةلذاث

الكامِلُ،الإِشْباعُيتئمأَنْدونَ،آخرإِشْباعإِلىللحواسطإِشئباعمنوينتقلُ،البَحْث

لامُتَتابِعَةٌالحَياةِفيوالزغْبَةُمستَمز،المثئهوةِوَراءَوالجريُ،مئصلٌالبَحثُبَلْ

الئافهَةِ،الذنيَوئةِالأشْياءِبتلكَيتمسَّكُالإِئسانَتَجْعَلافيوالزغْبَةُوالفذةُ،تقفُ

عندها.البقاءفقزر،الشجرةتلكعندكبيرةبراحبماشعرأنهوذلك(1)
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الدًورانذَلِكَخِلالَويتوئدُ،تقِفُلامُتَتابِعَةٍحلقةٍفيعنهاالبَحْثرفيفيَدورُ

واليأسُ.والحزنُوالعذابُوالمَوْتُالمثئيخوخةُوالئتبُّع

بوذا:وتساءَلُالإِلْسانُيتساءَلُ-3

اللائقةَ؟الحَياةَلنَحْيامنهاونتَخئصُالآلامَنزيلُكيفَ

علىوالقَضاءَ،الآلامَيُزيلُالسهوةِعلىالقَضاءَار:ذَلِكَعَنْبوذاوجوابُ

حَئى،العذابَوُيزيلُالآلامَيُبْعِدُالمَلذاترعَنْالبَحْثرفيالمستَمرِّوالنَهَمغباترالرً

الئهَموطرْدُوالتًحرُّرُ،والضفاءُ،،الئراضي)كانَشَهووأيِّةُالإِئسانعِنْدَيبقَلمإِذا

العنيف!(.

أنْاستطاعَوالعُنْفرالئهَممنوتحرًرَشهوتهِعلىالإِئسانُقضىواذا-4

المؤرِّخونَاختلفَ،البوذئةِمَبادِئمنأساسيمبدأ:والنِرفانا)النًرْفانا(يُدْرِكَ

هي؟وَماشأنِهاوالباحِثوننمني

الفَناءُ.إِئها:بَعْضُهُمفقال

بَعْدَالمرءُفيْهايدخلُأخْرىحياةٌأوْ،الآخرُاليَوْمُهيَبَلْ:مخرونوَقالَ

ئهَمِهِ.منتحرُّرِه

ولاهَذاليْسَتْ)النرفانا(أنهوَالمُتأخِّرينَالباحثينَبَحثُإِلَيْهِانتهىوالذي

هيَ،روحيأمْمفيالمُنىإِدْرالزمنْالئفْسِفيتنبَعِثُالتيالئشوَةُتلكَهيَبَلْ،ذاك

هيَ،مثلهيكتشفلمجَديْدأاكتشافاًاكتشفتوقدالعالَمُإِلَيْهايَ!لُالتيالئشوَةُ

ئوغْهيَ،ومَقاماتِهِإِحْساسهِفيعالَمِهِإِلىانتَقَلَوقدالمتَصوُّفُبهايحسُّالتيالئشوةُ

ما.إِحساساًليْسَتْوالتيئحَدُّلاالتيالضافيةِالئذةِمن

ذلكَ؟إِلىالطَرْيقُهيَوَما)النرفانا(؟إِلىنصلُكيفَوَلَكِن

دينهِ.وأساسِمبدئهفيالأصْلُوهو،ذاهوَبوذابحثَلعل

ثمانية:مَبادِئأوْمثمقطريقهوَذَلِكَإِلىالطَريْقَإِن:بوذايَقولُ
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المُسشقيمُالعزمُ-2الضحييْحُالإيْمانُ-ا

الصّالِحُالعَمَلُ-4السًليْمُالكلامُ-3

الضحييْحُالجهدُ-6المُسْتَقيمةُالحَياةُ-5

الضحيْحُالئأفل-8السئليْمُالفِكْرُ-7

صوفئةطرائقُبثمانجهاوكلها)النرفانا(إِلىللوصولِالعَمَلأسسُهيَهَذِهِ

الئشوَةِ،تلكإِلىوصلَبهاوعمِلَطلَبَهامنصلاحِها،فيبارزةخيِّرَةطرائقُوهي

والشئقاءِ.الألَممِنَوتحزرَ

يقربانالضحيْح()الئأفلأيوالثامنالسئليْم()الفِكْرأيمنهاالسابحوالمبدأ

ما،إِلَهٍعِبادَةُكايتُهُتكنْلمبوذاأنعلى،العِبادَةمنأ،لهُمايُظَنوقد،العِبادَةمن

النشْوَةِ،إِلىوللوصولِ،الآلاملإِزالَةِهيَجَميْعُهافَطَرائقُهُ،الآلِهَةِعَنْالبَحثُأوْ

تعَئدئة،طرائقُالطرائقُهَرهِإِذَنْفليْسَتْال!ثئقاءِحياةِمنْالإِلْسالمامُسْتَوىولرَفْح

الشئقاءِ.ذاتِالذنئةِالحَياةِمُسْتَوىعَنْالئفْسِلرفعْأساليبُهيَإِثما

الرَّهبَنَةُ:

يَتْرُكَأنْالئرْفاناكامِلإِلىيَورَأنْيُريدُممنْالثمانيةُالمَبارئُهَذِهِوئقْتَضي

السئليْم،والفِكْرِالعُلياالمُثُلتلكَإِلىينطلقَوأنْفيْها،يعيشنُالتيالدُّنيَويًةَالحَياةَ

فهامَ،أئباعَهُبوذاعَلَيْهِجضئماوهذاالنّرْفانا،إِلىللوصولِوجهِهِعلىيَهيمَوأنْ

فَكانوا،الخمسَةأيْضاًالبَراهمانييِّنَوجضئ-دينهِفيرُهْباد!أؤلُوهما-الئاجِرالأ

بَقيماخِلالَبالحَقيْقةِوالئبشيرِالعالَمترْكِفينفسُهُهوَوائطَلَقَ،رُهْبانِهأوائلمن

الشِّتاءِزَمَنِإِلاالبيوتراِلىيَلْجألاوكانَ-الثمانينفَوْقَعاشَوقد-حَياتِهِمن

اِلىالشِّتاءِانقضاءِبَعْدَيعودُثُئم،بمَذْهَبِهِوُيبَشِّرُوالمُلولز،الأمَراءِعِنْدَفيدخُلُ

ف)الرَّهْبَنَةُ(،واللِّيْنِبالرِّفْقِالدّيْنَذَلِكَوِإفْهامِهِمبالنّاسِالالصالِوِإلى،هيَمانِهِ
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مُتَعدِّدَ؟أماكِنَفيالزهْبَنَةِصَوامِعُأسِّسَتْوقد،بوذاديْنتَحْقيْ!إلىالأشْياءأقْرَبُ

المُحذد"الزهْبانيِّالنِّظاممنئوغْوتَكوُّنَ،إِلَيْهاالرُّهْبانُولَجأالهنْدِ،مِنَ

والانقطاعوالأسْواقِالعائلةِهجْرالأفيبوذاأسلوبِمنيومئذٍالنّاسُوَشَكا

أزْواجِهِنَّ.بذهابِالنِّساءِبيْنَالأرامِلُوكثُرَتو،الحَياةِعَقْ

التالي:الئحوِعلى،بوذاعَصْرِبَعْدَدقيقأوَضْعأوُ!عَفَقَدْاك!لرِّهْبَنَةأمّا

.دقيقٍلامتحال!تقدَّمَمنْإِلاالرُّهْبادمابيْنَيُقبللا=ا

الصُّفْرِ.الثيابِبلبسِالرُّهْبانُوألزِمَ=2

ذَلِكَوفيجَميْعاً،مُتَساوونَفهم،بَيْنَهُمطبقاتٌأودَرجاتٌيُوجَذلا=3

)الكايست(.مَبْدَأعلىحرب

يبدؤها،الاعترافِأقْوالَزُمَلائهعلىيَوْإِكليقرأسنّاًالرهْبالماأكبرُ=4

باحملالزوالإعْجابُ،ولس،وآِّ،)القَتْلُوهي،الكَبيْرةِالأريعَةِالذُّنوبطِبذِكْرِ

ذنولثفهي،الضوامِعمنطُرِدواالرهْبانُفيْهاوَقَعَإِذاالذنوبُهَذِهِفائقؤ(،قزةٍ

وهي:،الرُّهْبانُعنهايبتَعِدَأَنْيَنْبَغياصغَرُذُنوفيوهنالكئغتَفَرُ،لاكَبيْرة

وحُضورُ،والغِناءُ،والزقصُ،فعئنؤأَوْقات!فيالالعاوتناولُالخَمْر،)شربُ

(.المالوأخْذُ،المُريحَةالمَنْزلأدواترواستِعْمالُوالئعَالر،الزِّينَةِمَشاهِدِ

بهئلْحِقَأنْ-الدُّرمةوُشمفى-البوذئةِمَذْهَبَشَرَحْناأنْبَعْدَونستطيعُ

بالجَماعَةِ(.أثِقُ،بالشئريْعَةِأثِقُ،ببُوذا)أثِقُ:الآتيةالثلاثةالمَبادِئ

وجوبَالمَذْهَبِلِمُعتَنِقِيوحي-ببوذاالثِّقةُهوَالذبد-الأؤلُوالمَبدأ!

مَذْهَبِهِ.علىسائرأصاحِبَهُيَجعلُإِيماناًببوذاالإِيْمادط

وَضَعَهُ.الذيبالشَّرعْواثِقاًفهيجعلُهُالثانيالمَبدأأَمّا-

وبتَفسيْراتِهِمبالجماعةِيثِقَأنْالبوذئةِمُئبععلىأنالئالتطالمبدأعَقْوينتجُ

للمَبادِئ.وَضَعوهاالتي
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الدّيْنيَّةُ:الكُتُب

بالكُتُبتَكوْنَأنْيَجِبُالثِّقةَبأنيوحي(باصعلشئرْ)ألقالثانيالمبدأقولَولعل

لغَةَوهي،البالئةبالفغَةِكُتِبَتْالذيْنئةُالكُتُبهَذِهِ،للمثئرععَرْضنفيْهاالتيالذيْنئةِ

أثْبات:ثلاثةَيَحويوَهوَالباز()الشئرْعُفقيلَ،باسعهاسُمِّيَوالشئرع،قديمةٌ

)الفينايا(:هوالأؤلُالثَبَتُ

فالزهْبات،وئشْأتَها،افلزِهْبَنَة:ويحوي،الثلاميذِثبَتُوَهوَ

!أُمْرُ.،بوذامن!س!ألباالاولين

)سنغا(.اسمهالزهْبَنَةِلنِظامإِثْباثوفيه

:(Dhamana)الداماناهوالثانيالثبَتُ

-ووصاياهبوذاأقْوالِمِنْ،البوذيالسرْومجموعةُالوصايامجموعةُوفيه

دينه،منالأوْلىالقُروتفيبوذاتابَعوايعتنِقُهكانَماالأقلعلى-يقالماعلى

المختلفة.والوصايا،المثفنوالمبدأ،الأرْبَعَةَالمَبادِئَنجدُالثبَترهَذاوفي

الثالتِ:الثبَتُ

.البوذيونالعُلَماءُوَضَعَهاالتيوالئعليقاتُالشئرْ-هو

البوذيَّةِ:فرق

كُتُبهِم.ئصوصِعلىالاتفاقِكلالبوذيونَيتَّفقِلَم

)هيثايانافرقَتَيإِلىتفرقوافَقَدْ،نفسِهالدّيْنِإِلىالئظَرِفييَختلِفونَأيْضاًوَهُمْ

(.الكَبيْرةِالعجلةِ-)مهاياناو(الصَّغيرةِالعجلًة=

سيلانوفيالهنْدِوجنوبِالصّيْنئةِالهنْدِفيفانتَشرت)الهينايانا(أمّا-

كَماالبوذيالدّيْنِعلىحريصةٌ،القَديْمَةالئصوصَتتبعوهيخاضئةً.)سيرلانكا(

يُصْبِحواأنْويُحاوِلون،الأصْلئةِبالمَبادِئأصْحابُهايتَصمئكُ،نفسُهُبوذاوضَعهُ

S)لنًفْسِهِ،بوذايَكونَأنْيَجبُالإِلْسانَأنويرونَ،تعاليممنيتًبعونهُفيما)بوذا
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منيَكْتَفونَ،الحَقيْقةِإِلىبهيَ!لونَفَرْديم!فيسعيُهم،بنفسِهِالنِّرفاناإِلىيَورَوأنْ

بالآلِهَةِ.يؤمنونَولا،الآخرينللأفْرادِعِنْدَهُمتَقْديمرَولا،بذلكَ

القَديْمَةَالبوذئةَوعمئلَتر،كَبيْراًانتِشاراًانتشَرَتفَقَدْ)المهايانا(فرقةوأمّا=

مااكتِشافَالمهاياناأئباعُوُيحاوِلُاعتَنَقوها.التيالأقْوامفهْممنقريبةًفجَعَلَتْها

يكرِّسونَإِذافهُم،المُكتَشفالمثئيءَهَذاالآخرينتعليمثُئم،نفسُهبوذااكتشَفهُ

للاستفادةِلا)النّرْفانا(إِلىبالوصولِويطمَعونَ،الاجتماعئةِللحياةِأئفُسَهُم

فرديَّةًأقَلفهيذَلِكَوعلى،وئعْليْمِهِمأيْضاًالنّاسِلإِفادةِبَلْ،فحَسْبالسخْصئةِ

إِلىوانتهوابوذاسهميْرَةَسارواالذينأولئكَبقدسيةِيؤمنونَوَهُمْ،الهينايانامن

إنسانيًةٍئفْمرٍكُلِّفيأنالمهاياناويرى،ب!هاالنّاسِإِفادةِعلىوانكبواحقائقِهِمعْرفةِ

نأوالوافعُ.القُدلممئةِمندَرَجؤالشخمإِلىيصلُبحيثُتَنْميتُهايُمْكِنُبوذامنْذزة

يُعْبَدونَ،ملهَةٍشعبْهَجَعَلوهُمأنْلَهُمْالعافةِاعتبارِمنبلغَقدالقديسينهَؤلاء

البراهمانيين.كصلاةِلَهُمْوُيصفى،الهياكِلُلَهُمْوئنْشأَ

بَعْض!فيتتَضاءَلُأخذتالتي،وتعاليمهبوذاطَريْقةَإِذنْالعجلةهَذِهِغَئرَتْ

أثَر.لهايبقىلاأنكادَتْحتىالمهايانئةِالمدارسِ

بوذاتَمَئلُأبد،خالِدٍسامكائنٍئمَئلُهو)المهايانية(العقيدةِوأساسُ

.مُختَلفةٍأجْيالٍفيالقدِّيسينفييظْهَرُمُطْلَقاًتَمَثُلا

منأرْسَلَصينيّاًامبراطورأأنذَلِكَ،الصّيْنِقيفانتشرَتْ)المهايانا(وأمّا-

واطلعَالبوذثةِالمُقَدَّسَةالكُتُبالصّيْنئةِإِلىلَهُتَرْجَما،بوذيئنِعالِمَيْنِلَهُأحْضَرَ

والخاممرِالرّابِعالقرد!فيالصّيْنِفيتنتشرُبالبوذئةِفإِذا،بلادمعُلَماءُعليها

مَبادِئها،وطؤروا)المهايانا(بمبدأالأخْذِعلىالصِّينيِّنَعِنْدَالأمْرُاستقزثُئم،للميلاد

للسُّعَداءِ،السئعادَةُوفيهاالآخِرَة(وجود)عَقيْدَةهوَفيْهاجَديْدٍإِلىذَلِكَمنفانتهوا

ورفعِهم.الآثاممنتخليصهُممنهيُقْصَدُعَذابٌ،لغيرهموالعَذابُ
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:بتومِنانوالفِرْقَتانهَذا

الأربعَة.الأساسيَّةِالمَبادِئ!

المثَفن.وبالمبدأ!

المثثرورِ.عَدَمعلىوتَحُفثان!

الأعْداءِ.عَنْالعفوعلىوئحُصئان=

الأخْلاقئةِ.الطيبةِالئواياأهمئةِعلىخاصئةٍبصفَةٍولحان=

الئسامُح.وجوبِعلىوثلِخان!

الهنْدوسميَّةُ-خاهِساً

قَبْلَالسادسِأوْالخامسِالقَرْنمنْذُعصرِهفيوانتشرَدينَهُ)بوذا(أسئسَأنْبعدَ

فقاموالهيبَقهمالاكصارِإِلىبالكَهنَةِحدامما،الكَهَنَةِقيمةِبسقوطوتَسبَّبَالميلادِ،

إِلىتَلنَجِئأنإِلىالبوذئةُفاضطرت،فيهاهوادةَلاشَعواءَحَرْباًالبوذئةَبمُحاربة

القَديْم،ديْنِهِمفيجَديْدَةًنظْرةًيَنْظرواأنْإِلى)البراهمانيّون(واضطز،الصّيْنِ

سُميتْالتيالدّيائةَفوَضعوا،ليَفْهَموهُالعامَّةِإِلىقَرئبٍمُبَسَّطمبشَكْلىوَيضَعوهُ

يلي:فيماشرحُهايُمكِنُوالتي)الهنْدوسيَّةِ(،

سبعهَفيظهروقدْ،لهشخصَلاشيهوالهندوسئةِالدِّيانةِفي)البراهمان(

و)شيفا(.و)فيشنو()براهما(:هم،لِهةTٍ(ول+y)8ثالوثأهمها،لهة

كانَ،رؤوسأربعَةُلَهُالئودماأحمرُإِلَةوَهوَ،الآلعهةِشخصُهوَو)براهما(

الاَخرَنِصْفِهاومنالسئماءَ،نِصْفِهامنْفأخْرجَالبَيضةَكسَرَثُمَّ،بيضَةٍفييَسْبَحُ

منهالاؤلُفالقسمُبالاَخرَ،الثافيوالقسمُالنِّصفَينِبأحَدِمنهُقسموالتَحَقَ،الارْضَ

وَبَعْدَ،والكَوْنَوالإِئسانَالحيوانَخَلَقَالقسمينِومن،اشْىوالاَخَوُذكراً،أصْبَحَ

وتَضاءَلَتْ،خفتْعبادتهُفإِنولذلكَ،بعيدأوأصْبَحَانسحبَالخلقَ(تئمأنْ

96

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


القليلَ.إِلاالمعابِدِمِنَلبراهمافليسشعبئتَها،وفقدَتْ

لَهُشعبيئوَهوَ،سحريِّطائمأجْنيحةعلىالسئماءِفييحلِّقُكانَفإِ،دهُ)فيشنو(أمّا

وله،الأزضِإِلىوبنُزوليٍ،بالئقفَصِالأرْواحَيُنقِذُأ،لهُويعتقدُ،المتعبِّدينَعِنْدَأثَرهُ

حَيافىلهُالذيالجذابُالإِلَهُذَلِكَ)كَرِيشنا(هوَلَهُتقفصوثامِنُ،عديدةتقمُّصالث

غنيةَ.الالمتشبِهُشعرئةٌحياة

الطبيعَةِإِماتةُيدِهفي،والخصْبِالمَؤقرإِلَهُهوَ-)فميفا(أي-الثالتُّوالإِلهُ

.تارةويتنَزَّهُ،تارةيتنعَّمُ،وشَهًوادن،،أطْوارهِفيغريمثوَهوَ،وِإخْصابُها

بلغتْإِئها:وقيلَ،كَثيْزوعددُها،وَصفْنامِضاأهميةًأقلأخْرىملِهَةٌوهنالك

البقَرِ،ومن،الحَيواناتِمنفهي،شيءكُلِّمِنْتًتَكؤنُوهيإِلَهأ،مَلايينَثَلاثَةُ

ذلك.غيرِومن...الأشْجارِ،ومِنَ،ةِوالقردً

الذئيا.الطبَقاترمنالنّاسُالأغْلَبِعلىيعتقِدُهاالعِبادَةُوهَذِهِ

وبَعْضِالحَيواناقرعِبادَةِعلىالنّاسِمِنًالذئياالالبَقاقرانكبابِسَبَبَولعل

ولاأعْمالِهاإِلىمُنْطَلِقَةالاخْرىالعظيمةَالآلهةَأنأذْهانِهافيتثبتُأ!لهُهيَالئباتاقر

يظْهَرُالضغيرةِالاَلهةِإِلىعنهمفالزجوعُ،فقطالمعابِدِفيإِلاإِلَيْهاالوصولُيُمْكِنُ

اليَوْميَّةِ.حَياتِهِمفيئساعِدهُمأ،لهاوَيغتقِدونَ،أقْرَبُالطبَقاتهَذِهِعِنْدَ

ئمسَّلاأَنْيَجِبُمقدَّسةوهيخاضؤمَكائةٍذاتُالعباداقرهَذِهِبيْنَف)البَقرَةُ(

قُدِّستْالبقَرَةَ)اِن:الهنْدوسيّينَبَغضُوَيقولُسوْء،منهيَفعلَتْمَهْمابسؤ

هذاأنعلىالسَّمادَ(وئعْطي،الألبانَتدزفهي،منهاينتُجُالذيالكَنيْرِللئفع

حقيقة.هوًمِمّاأكثرللواقِعتأويلالكلام

شيفا(.)الإلهُيركبُهُلاكملهُ)الثور(الهندوسيُقدِّسُالبقرةجانِبِوإلى

الاَلِهَةِ،صفَةُلَهُماوليسَ،الهندوسعِنْدَإلَهَيْنليساو)الثور()البقرة(أنعلى

بسوْ،يُمَسَّافيفلاالتَّعبيرُ،هَذاصغإِنْشَخصيحقلَهُمامقذسافيهماإِئما
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وُيقذسالما.ويبخلالما

فيالهنودِاختلافِمنالأغْلبِعلىمنشؤهُالهنْدوسئينَعِنْدَالاَلهةواختلافُ

الدّيائةِفيمَكائهاتأخُذعِنْدَهُم()الكايستففكْرَةُ،ومستواهموعروفِهمفبائلِهم

الالبَقةِأفرادَأنوهي،خاضةاجتماعئةٍفكرةٍعلىتشدِّدَأنْإِلىوتنتهي،الهنْدوسمَّةِ

علىثارَ-بعدفيما-غانديلكنالدُّلْيا،الطبَقةِأفْرادَيَلْمَسوالاأنْيَجِبُالعليا

يُبْطِئهاقانوناًأصْدَرتْحالياًالهنْدِجمهوريةَإِنثُئم،فوَّيةًثورَةًالفِكْرَةِتلك

ويشجُبُها.

أفْكار.منحولَهايَحومُوَماالهنْدوسيّينَ،لهةَهيَتلكَ

يأخُذُالذيبَلْ،آلهةٍأَوْبدينَّالاعتقادَ!شَرالهنْدوسيّينَعِنْدَالمفمةَالقضيةإِن

للكأنسودتصولطالبا،والتقليدئةِالهنْدوسئةِالمعيشةِصفةُهوَعِنْدَهُمالأهَمُّمَكائهُ

تتطفبُها.التىوالطُّقوسالقياثُبالقربالما،المعيشةِ

المختلِفةِالألوالماذاتِوالطقوسِالعباداتربطابعمطْبوعةعِنْدَهُمالفَرْدِوحياةٌ

وفاتهِبَعْدَحَئىالأوْلىحمْلِهِأشْهُرِمنتَبْد(هيَبَلْالفحْدِ،إِلىالمهدِمِنَئلازِمُالتي

بأ،لهُدومأوتذكِّرُهُ،وأمْنهُسلامتهُلَهُتضمَنُيهـلهاتدعىعباداثوهي،بعيمبعهم

شَعائزوهى،نحوهعَلَيْهِبِمايقومَأنْويجبُ،فيهدعيشا!تُالذى

علىويأقي،ذَلِكَوغير...وموتٍ،وزواج،ولادَةٍمِنْ!المُناسَباقر

المُجْتَمَعَتجْعَلَأنْإِلىخاضةٍبصفةٍترميوهي،المُقَذسَةِالأماكنِإِلىالحبئرأسهمها

الدوْلةِمُقَدروعذىآدولهٌعلىوا،الهنْدوسئينَحياةُعَلَيْهِتبَنيالذيالأصْلُهوَ

به.تتطبَّعَأنْالمُختمَعُيريدُبِماتتطئعَأنْيَجِبُوالعافةُالفرديَّةُوحياتهمعندهم،

حَياتِهِمعلىالمهيمنِوالمُجتمَعالهنْدوسيّينِمنالعديدةُالآلهةُكانترفإِذاوَبَعْدُ

هوَالغالبِالقويطابعَعليهاوُيضفيأيْضأيميزُهامافإِن،خاصّاًتميُّزاًديانتهمتميِّزُ

تفكيرِهمقيالعهنودِعِنْدَالأكبَرُالأثَرُلهاديْنيَّةٌفَلْسَفَةٌوتلكب)التَّقمُّصي(،الاعتقادُ
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تِهِم.وعَقيْدَ

أشْكالُهائعَذدَتْمَهْماواحدجَوْهَرٍذاتوعامّاًروحاًأن!هنالكيَرونَفهُمْ

وهي،أيْضاًالحيوانَتعمُّبَلْوَحْدَهُبالإِئسانخاضةليْسَتْالرُّوحُوهَذِهِ،الظاهِرَة

الدّياناترفيكَماليسَالهنْدوسئةِفيفالإِئسانُالإِئسالما،إِلىالحيوال!منتنتقلُ

تمتلِكُلاالحَيواناتِتلكَأنمِنْالحَيواناترمنغيرِهعَنْمتميِّزاًكائناًالممئماوئةِ

ولاالإئسادما،روئفْسمِنْروحأَللحيواناترأنيرونَالهندوسُبَلْ،روحَهُ

)الكرما(.بأثرِانتِقالِهامَراحلخِلالَتَطَوُّرُهاحيثُمنإِلاعنهاتخْتلِفُ

التي)الكرمةِ(ومنالئطورِ،هَذامنيَستَفيدواأنْإِلىالهنْدوسيّونَوشمعى

بشَكْلىثانيةفيهتوئدتْمخرَجِسْ!إِلىفيهئسِختْجسْممنْالأرْواحَتدخُلُ

الأؤلِ.الجسمشَكْلعَنْمُختَلِفر

طَريْقةُوهيأ)الكرمةِمَنافِعَجلْبِفيبطَريْقةٍالهنْدوسيّينَبَعْضُوششعينُهذا

وُيمارِسونَ،الشئاملةِبالرّوحاللِّقاءَيَعَجِّلواأنْالطَريْقةبِهَذِهِويقصدونَ)اليرغا(،

للألام،ويتَعزضونَ،كَثيْرَؤبتضحياتوويقومودط،جسدئةَّأعْمالاذَلِكَسبيلفي

إِلىأدْقمنْوالئطورِالئقمُّصِعلىالحُصولِفيثفيدُ)اليوغا(طَريْقةَأنوَيعْتَقِدونَ

أحْسَن.

الهندوسيَّةِ:فيالقولِخُلاصةُ

،ا،،عبادالغمَجْموعَةُهيَالهنْدوسئةَالدّيانةَإِن:القولِوجملةُ

الفَلْسَفئةُ.الآراءُوفيها،والعَقيْدَةِالئفْكئيرِمنالابتدائئةُالمَظاهِرُفيْهاوعقائد

خارحمنْأناسأإِلَيْهائجْذبَأنْإِلىتسعَلَمهندئةقومئةٌ؟لهاالأصْليُّوطابعها

خال!ةً"هندئةًبقيَتْبَلْالهنْدِ،
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السِّيخديانةُ-سادِساً

عامحواليولدهنْدوسيونانك)نانك(،اسمهُرجلالسّيخيَةِالدّيائةِواضع

الأمْرِأوًلَوتعفمفقيرؤ،مُتوسِّطةٍعائلةٍفيئشأم(أorA)عاموتوفيم()9146

و(رادَ،المُعلِّمينمِنَبغيوِهاثصلَثُئم،طَريْقهِعَنْالإِسْلامَفعرَفَ،مُسلممُعلِّمعلى

إِلىومالِهِبثَروَتِهِوألْقى(بىلَكِئهُ،التِّجارَةِطَريْقعَنْثريّاًمنهيجْعَلَ(نْوالدُه

بلغَولَفا،المُسْلِميْنَشُرفاءِمِنْشريفلأعِنْدَخادِماًفععلَبيههِمنوخَرَجَالفُقَراءِ،

أَبْوابَوكأن،ماءٍبكوزِإِلَيْهِثمدُّيَداًكأنرؤيارأىعمُرِهِمنْوالثلاثينالخامسَةَ

النّاسَواجْعَل،اسميوردِّد)اذهبْ:قائلايُناديهوصَوْتاً،لَهُفُتِحَتْقدالجَئةِ

والضذقاتر،الاسمفيالمُسْتَقيمالضراطِعلىالسئيْرِعلىوثابِرْ،يردِّدوئه

يَدعوبهِوسارَالقولَهَذافحمَلَوذِكراي(.ولاسْميليخدمةًوذَلِكَ،والطهارَةِ

إِن:ويقالُ،مكةَبلغَأ)لهُيُقالُحَئى،مكالزإِلىمَكالزمنْويرحَلُ،جَديْدٍديْنٍإِلى

بهم.لصلتِهِتأكيْداً،وفاتِهحينَيحثتههِطالَبواوالهنْدوسئينَالمُ!سْلميْنَمِنَكُلا

الأزْهارِ.مِنَكتلةٍشَكْلعلىوجِدَتْجثتهُأنالمُناسبَةِبِهَذوُيذْكَرُ

تسمعَةُتبِعَهُ()طع!ظمُعلِّمأؤلُ(سئسها-التي-السّيخدِيائةِفي)نانك(يُعَدُّ

عشَرَ.السئابعَالقَرتأهْلمن(GOVINDSING)مخرهم،مخرينَمُعلِّمينَ

والواقِعُ،المُقاتلينَطبَقَةِإِلىالسئيْخمَكائةِمِنْيرفعَأنْ(سينغ)كوفيندحاولَ

لَهُمْ،حُروِيهِمفيالإِئكليزَأئعَبوايلهُمحَئى،قؤيةٍطَبقَؤمِنْمُحارِبينَأَصثتحواا،لهُمْ

فكانتْ،الجيشِفيمِنْهُمالاستهفادَةِإِلىهَؤلاءِعمَدَالإِلْكليزِمَعَحربهمائتَهتْولَمّا

مِنْهُم.الجيشِعنا!رِأحسْمَنُ

السِّيخ:عقيدَة

الئّاس(.و"خؤَةالاِلَهِ()وحدة:بأمرَيْنِالسِّيخعَقيْدَةَنلخِّصَأنْيُمْكِن
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أَحَد.اخسوخذحواحِد

واحِذ.ديْنجميْعُهاالأدْيانبَلْ،مُتماخونَوالضّاس!

وبالإِسْلام(:،ب)الهنْدوسئةِتأئرفقد،،خَرَيْنِبدينَيْنِالسّيْخديْنُتأثرًوقد

العامحذواحِدوأد!،الثرفاناةَوفكرً،الئقفصفكرَةَ:الهنْدوسيَّةِمنأَخَذَ=

قيالمَوْجودَةوالزه!نَةِالئزَفدِ،فكرَةَنبذَ)نانك(لكن.(MORAGA)وَهوَ

والبطالةَ،والئسولَ،المُقَذسةِالأئهارفيواْاِّفكرَةَونبذَ،الهنْدوسئةِ

النّاس(.)طبقاتالكايستواستَنكَرَ

فكرَةَمنهوأخذَتامّا،خالِصاًمُطْلَقاًتوحيداًالئوْحيْدالإِسْلاآ:منوأخَدَ=

الفقراءيحبُّ،دلم،لعِبارهِمح!ث،رحمانءفال!ُ،وصفاتِهِالإلَهِ

وطفايهم.

رتتراودالأولادِ،،الأخْلاقئةِالنواحىبعض!أيْضاالإِسْلاممنوأخذَ

..البلوسنِّدونًممنُْْالأوْلادِ.زَواوعن،أزْواالزوْجاوردنهكًنجهمتر

هَذافيوجودُها،الإلهِمنشيئاًئفْسِكُلِّفيأنيرىالسّيْخودينهَذا

به.والاثحادِالإِلهِإِلىللرُّجوعتجربةهوَإِثماالعالَم

وعبادَتُهم:السّيخمظهَرُ

واللحى،الالويلةٍب)المثمعورِمظهرحُهمجىالخارحيثمنالسّيْخُيتمئزُ!

(.المسْدلَةِ

ادله،فيور-اوالئأمُّلُ،ردحَمانرباٍأخذ،باكراًالنُّهوضُ:عِباداتِهِمومن=

الأقوالِ.بَعْضِبتِلاوَةِوالمساءالضبافيوالضلواتُ

فييُقيْمونَ،نسمةمَلايينَعشرَةِعلىينوفُماالهنْدِفيالسّيْخعددُيبلغُ

)الهثددولتيإلىالهندئةِالقازةِشبْهِتقسيبمحينَالسّيْخُفضًلَوقدْ.البُنْجابِولايةِ

الهنْدئةِ.با-لمهوريةِيلتَحِقواأَنْ(والباكستان
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لثاثع!الفصلُ

اِلمحافينأتديأمن

ويةُلطاا-أؤَلاً

لكَوْنفوشيَّةا-نياًثا
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يقابلُماعلىتدذالفِكْرَةِبيِّنةُالمعنىوا!حةُكلمةالصّيْنئةِالفغةِفييوجَدُلا

يقْرُبُماعلىللدِّلالةِيَستَعْعلوذثاالتيوالكنلمةُ،الاخْرىاللُّغاقرفيالدّيْنِكلمةَ

العَربثةِ.)المَذْهَبِ(لفظَيقابلُمائفيدُكلمةٌهيَالدّيْنِمِنَ

الدّيْنِ،لفظمننعرِفُهماعلىدينأليسَالصّيْنِأهلعِنْدَالدّيْنَأنوالواقِعُ

وتنظيثم،الاجتماعئةِالحياةِإِلىونظرة،أخْلاقئةوفَلسَفَةٌ،إنسافطسلوكهوَإِثما

تلكَإِلىننظرَأنْعافةالصّيْنِأدْيالأفيالبَحْثرحينإذنفيَنبغي،الحَياةِلتلك

اجتماعئة.ومَبا،ئوطَريْقةوسلوك،أخْلاقينهجٌأ،دهاعلىالأدْيالأ

ولا،الطبيعَةِمَظاهِرِعِبادَةُفيْهاديائةٌالمعروفتاريخهاقَبْلَالصّيْنِفيوكانَ

الصِّيْنينعِبادَةِفيوكانَ،القَرابينلهاوُيقلئمُوتقدَّسُئعبَدُكانتالتيالسثماءسئما

لحقِتَالتيالأدْياتمِنَأخْرىطقوسٌإِلَيْهاأضيفَتْمشتَبِكَةٌكَثيْرَةٌطقوسنالقَديْمَة

هيَالصّيْنِفياليَوْمَوالأدْيانُالئعقيدِ،غايةٍعلىوأصْبَحَتْفتشابكَتْذَلِكَبَعْدَ

عنالحديثلناسبقوقدالإِسْلام.جانِبِإِلىوالكَوْلْفوشوسيَّة(،الطاوئةُ،)البوذثةُ

علىنتعرّفأنبقي*النشأةبحكموذلك،الكبرىالهندأديانسياقفيالبوذيّة

والكونفوشية.الطاوبة

الطاوَّدة-أولإً

الفيلسوفرهَذاوشخصئةُالاأوقي(اسمُهفييلسوف!إِلىالدّيائةُهَذِهِئنسبُ

أنإلىالأدْيالأعُلَماءِمنكَبيْزعددوَيذهَبُ،التّاريْخفيواضحةشخصيَّةًليْسَتْ

هيَ:والقضةُ،موضوعةقصَّتهُوأن،خيالئةالسخْصثةتلك

الإمبراطورِ،عِنْدَللوثائقِخازِناًوععلَ.م(ق)406عامنحوالاأوقي(ولد

حُدوْدِهاعلىكانَفلَمّا،المملكةِخارِجَيَخْرُجَأنْوقصدَ،شاخَوقدعملَهتَرَكَثُثم

يُحزرُفانكمث،الأسئلَةِبَعْضَعَلَيْهِوألْقىالحدور،موطفيمنموطفٌاستوقفَه
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ومعناهكنغ(وقي)تاءسفاهكِتابٍفيحزرهُماالموطفهَذاإِلىقذمَثُئم،جوابَهُ

القرفيفيحُرِّرَالكِتابَهَذاإِن:الباحثينَبعضُيَقولُ(والفضيلةالصِّراطِ)يثرَيْعةْ

وأجْزائهِ،فُصوْلِهفيمتناقفنالتَّعقيدِ،كلمعقذكِتابٌوَهوَالميلادِ،قَبْلَالثالحر

وفسئرهُ.فوضحهُتسي()شانغأتىوقد،فهمُهيصدُبُ

نتركُبَلْ،الطاوئةِديْنِمؤلسِّسِعَنْمعئنٍبرأىنجزمَأنْئستطيعُفلاوَبَغدُ

المقْبِل.للئاريخشأئهِ

كلمةفهيالمقدًسِكِتابِهِاسموفيالذيْنِاسمفيأدْخِلَتْالتي)طاو(كلمةُأفا

مفهومَهابأناعترَفَذَكَرَهاحينَالمُقَذسَالكِتابَإِنبَلْتَحديدُها،يُفكِنُلا

الكلمةُ:هَذِهِلفيدُوقد،تصورُهُولاتحديدُهيُمْكِنُلالَهُو!دَتالذيالأصْليئ

بالعَربيَّةِ.)الصّراطِ(معنىيقابِلُما=

(.وتتابعهونِظامِهالكَؤفيو)مَجرىالحَياةِ()مَجْرىتَعنيوقد!

الكَوْنُ(،بهايسرىوالتيخلفهاأوْالالبيعَةِفيالكامِنةَ)القؤةَتعنيقدأوْ!

تجْعَلَأنْوتستطيبعُشيءَ،لامنالكَوْنَأوجدَتْألهاعنهاالدّيائةُتقولُقوَّةوهي

كانَ.ماإِلىكانَمافتُعيدُأيْضاً،شيءَلاأخْرىمزةًالكَوْدمامنَ

الطاو.بَعْدَوجِدَاٍ،لهُوقيلَ،واحِدةمزةإِلاالطاوئةِكِتابفيذِكْرٌللإلهِوليسَ

الطاوَّيةِ:فيالقولِهُخْتَصرُ

الإِئسانُيبذلَأنْدونَأعههافيئسريالامورِترْكِإِلىيدْعومَذْهَبٌي!لها

الكَوْنَ،تسيِّرُقؤةٌهنالكَأنهوَلذلكَيَدْعوالذيأنإِليويخئلُلتغييرها،جهدَه

عليها.ولنعتمِدْ،تسيِّرهُفلثَدَعْهاالطاو،وهي

انظرْ:فيقولون،ئجْريالامورِتزلزعلىمِثالاالمَذْهَبِذَلِكَعُلَماءُويقدِّم

ئسيِّرهُ،التيالقؤةِلتلكَفيَخْضَعُ،الأشفَلإِلىالأعْلىمِنَيَخريكيفَالماءِإِلى
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فلنكن،مَكانِهمِنْالمئخْرَيقلَعَأنْحيْناًيَستطيعُفَهوَ،هائلةٌقؤةٌفيهتكمنُوالماءُ

لها.وتحضعُونسيرُالطاومَعَئجْريكالماءِ

بِمامُك!تفييأ،بجهِفيقابِعأفيهيَجْعَلُوئهُلّصويراًالمَذْهَبِمُعْتَنِقَويصؤرونَ

الحكومَةِمنَويطلبونَالكَثيْر،يطلبُولاالأمْرِ،مِنَالجَديْدِعَنِيبحثُلا،عنْدَهُ

والمثَلُ،والاكساعالئطورِعَنْباحِثَةًولامئسِعةًلاالجِهازِضيِّقَةَمحدودةًتَكوْنَأنْ

الصوفيِّ.بالئأثلوذَلِكَالحسئؤ،والئجْربَةِالمثئهْوَةِمنالئحزرُهوَعِنْدَهُمالأعْلى

ووضعتوالكَوْنفوشئةِالبوذئةِمنتَطَوُّرِهامَراحلخِلالَالطاويًةُأخَذَتْوقد

وَهيَ:لمعتَنِقيهاعشرَةًمَبادِئ

وأجْدادهم.لآبائهمالبنينإِجْلالُ-أ

والمُعلِّمينَ.ل!مبراطورِالإِخْلاصُ-2

r-ُالمَخْلوقاتر.كلِّمَعَالطيبةُالمعاملة

السئيءِ.السئلوكواستنّكارُالضبْرُ-4

الفُقَراءِ.مُساعَدَةِسبيلفيالئفْسرِتضحيةُ-5

الأرِّقاءِ.ئحريْرُ-6

الشَّجَرِ.غَرْسُ-7

الطُّرقاتر.وفتحُالآبارِإِقامَةُ-8

الأحْوالِ.وتَحسينُالجهَّالتعليمُ-9

للألِهَؤ.القَرابيْنوتقديمُ،المُقَذسَؤالكتَبِدراسةُ-01

هم:،الاَلِهَؤمنمثفثآلهتهارأسِعلىعَفيدَةفص-فاِلألهَةِأَمّا

فيكائنٍأؤلثُئم،عِنْدَهُمالكَوْتسلطانُوَهوَجادى(و)الاِمبراطور،الاوتسي(

الكَوْدما.سزفيْهالأنالآلِهَةِعلىمقذمةًئبْقى)الطاو(أنعلىالسَّماءِ،

أنْبَعْدَأهـلهاعلى،المعالمبيِّنةِغيرالتَّعفيدِ،فمعفدة"غايةَالطاوَيّةِفَلْسَفَةُأمّا
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وجَوْهَرِهِا،،وأصْلهاالحَياةِ()اِكسيرِعَنْالبَحْثرإِدى،دتْالزمنفيتدزجتْ

العمرِ،وِإطالةِالنّاسِئفوسِفيوشَحْنِهاإِلَيْهاالوصولِوكئفئةِ،الأوْلىوماذتِها

واكتَشفهُ.الإِكْسيرِذَلِكَإِلىوصلَعُلمائهِمأحَدَإِن:وقيل

كونيتين:قؤتينبيْنَالتفريقُالطاوئةِفلْسَفَةوفي

)السئماءُ(.وهيالذكرُالمبدأ)يانغ(وهيموجبةإِحداهما=

)الأرْضُ(*وهيالموئلثُالمبدأ)يين(فهيالسئالبةُالقؤنُأمّا-

الكَوْنَ.وعئمالعالَمُخَرَجَو)يين(تالقؤتينِوباثحاد

وَقْتِهِم،مُعْظَمَفيهوَيشْغَلونَالطّاويونعَلَيْهِيدأَبُالحَياةِإِكسيرِعنوالبَحث

قِسْمَيْنِ:إِلىمَقْسومونَوَهُمْديْنِهِمرِجالَإِنبَلْ

الفَضائلوبمُمارَسَةِبالئأمُّلوَيتَعَئدونَالصئوامِعفييُقيْمونَالذينالزهْبانُ!

العَشْرِ.

النّاسِ.بيْنَيُقيْمونَالذينوَالقِسّيسونَ!

وكيْمياءَالرِّوْحيِّةَالعُلومَيُمارِسُالذيْنِرِجالِمِنْالقِسْمَيْنِهَذَيْنِمِنْكُل

فيوَيسمْعَوْنَ،الرِّوْحيِّةِالطَريْقةِعلىفيطبِّبُوئهم،النّاسِحَياةِفيوَيتَدخلُ،السئعادَةِ

إِذنْوهي،أيضأبهاالضائعاكتِشافَيُحاوِلونَبَلْ،الطَريْقةِتلكعلىزَواجِهم

مهمّا.دَوْراًحَياتِهِمفيتَلْعَبُ

التيالطَريْقةِعلىلابهيَدينونَالصّيْنِأَهلمنعظيمعد)ديْنُوالطاوئةُ

إِلَيْهِانتهتْمِمّايَفْهَمونَماعلىبَلْ،التّاريْخيِّوتَطَوُّرِهابأصْلِهاتَماماًذَكَرْناها

ومواهبُهم.عُقولُهم

عامفيإِئهاثُمُّ،للصِّينِالذوْلَةِديْنَق.م(44)0عامالطاوئةُأَصْبَحَت!ولقد

عادَتْثُمِّ،الذوْلَةِفيمكائتههافيعليهاوتفؤقتْالكَوْنفوشئةِعلىتقذمَتْم()666

احتفتْها.التيالأوْلىالمُنَزلَةوفقدَتْ
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الكَوْنفودفثيَّة-نياً"دا

فينطم،والعائلةِبالذوْلَةِيهئمُمَذْهَبٌ)الكونفوشيوسية(أوالكَوْنفوشئةُ

أوْملِهَةفيهوليسَ،نفهمْالذيبالمعنىديْناًليسَإِذاًفَهوَ،أخْلاقيّاًتنْظيماًشؤونها

اجتمافيمنطمٌهوَإِئما،كهَّانجُدْرانِهابينتضئمومعابِدَهياكلَفيهوليسَ،إِلَهاً

أخلاقيئ.

،كونفوشيوسهوَ-عَلَيْهِالدّيْنِكلمةِاستعمالُصغإِنْ-الدّيْنهَلىاواضج

أنْعلىالضيْنِعُلَماءُوائفَقَالميْلادِ،قَبْلَوالخامسِالسادسِالقردمافيعاشَالذي

لاأألهُعلىءم(ق)947بسنَةِوفاتهوتاريخ.م(ق)551بسنةِميلادَهُتاريخَيُحدِّدوا

التّاريْخَيْنِ.هَذَيْنِيُثْبِتُلكونفوشيوسوالمعاصرَةِالقَديْمَةِالمَصادِرِفيشيءيوجدُ

لمولئنالذورِ،بَعْضَفلعبَتْالأسْطورةُفيْهادخلتْكونفوشيوسوحياةُ

الجَديْدِ،بَعْضَفيْهاأحدَثَتْ؟لهاإِلاالآلِهَةِأوْالنُّبؤَةِطِلاءَوتطليهاوترفَعهاتزِّينها

المَصادِرِفيوردَتْكَماكونفوشيوسبترجمةِيقْبَلونَلاالمُحْدثونَوالباحثونَ

منلهُيَستَنتجونهاالذيالشئكْلعلىيَروئهابَلْ،زَمانِهعَنْالمُتأخِّرَةِالصّيْنيَّةِ

يأب)المُخْتاراتر(تسضىالتيوهي،الكوئفوشوسئةالدّيائةِأساسِمنثعَدُّكِتاباتم

كونفوشيوسلحَياةِوسنعرضُ،وأفْعالِهِوأحاديئههكونفوشيوسأقْوالِمنمختارات

الغربئةُالمَصادِرُتَراهاكَماحَياتِهِذِكْرِإِلىئعودُثُئم،الصّيْنثةالمَصادِرُئرْويهاكَما

الحَديْثَة.

الصّيْنيَّةِ:المَصادِرِفيكوذفوشيوسر

أثَبرذيإِنساد!حياةلَكِثها،عاديةًحياةً)كونفوشيوس(الصِّينئةُالمصادرُتعطي

والاجتماعئةِ.الإِداريًةِالئاحيةِمنمحيطِهِفيكَبيْم

علىفرُبيَجنديّاً،والدُهوكانَ،فقيقنبيلةٍعائلؤفيكونفوشيوسنشأ
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عَصْرٍفيالو(مقاطعةِفيولدَالفقرِ،علىئشألَكِئهُ،والئهْذيْبِالسّاميةِالآدابِ

كونفوشيوسوتقذمَ،الزعئةِعلىشديدينَالحُكّامُوكانَ،كَعيْرَةٌفيهالحروبُكانتر

العشرينَسنبلغَلَمًاثُئمفيْها،عمِلَوَظيْفَةٍعلىوحصَلَ،بذكائهِسَريعأتَقَدُّمأ

وأدارَ،الحَياةِفيوِإشْراكهاالحكْمَةِكَشْفغايتُهعلميّامُجَفعأأَؤمدرسةًأَسئسَ

ثُئم،التلامذَةِمنَعَددأحَوْلَهُوجمعَ،والثلاثينَالرّابِعةِسنِّحَئىالمُجمَّعَذَلِكَ

وَلَضا،العِلمَأَرادَمنكلعئمَأنْبَعْدَوعادَ،سفَرِهفيسنوات!عشرةوقَضىسافرَ

أَيْضاً.والتعليمالعِلْمإِلىانقطععادَ

ئشأالتيالو(مُقاطَعةِحاكمُوَهوَ)تينغ(الأميرُعيًنهُق.م()105عاموفي

حازَبشَكلىالمدينةِتلكَفيعملِهِفيفقامَصغيرؤ،مدينةٍعلىلَهُعامِلاعئنةفيْها،

نطمَوزارَئِهِوفي،للعدلِوَزيرأثُئم،العافةِللأشغالِوزيراًفعئنهُالأميرِإِعْجابَبه

فأقْيَلَشهرَ.ئهسارَتْوبحيثُ،بهيُقتَدىمِثالاأَصْبَحَبحيثُ،رائعأتنظيماًالأمورَ

فيالعدلُوسادَ،ونظامَهُأعمالَهُيُشاهِدونَالصِّينىِّالعالَمأَرجاءِمنعَلَيْهِالنّاسُ

أعمالِهم،منخَجَلاالاختفاءِإِلىالأشرارُواضطر،الحكومةِسلطانُوقويَزَمانِه

والبركةُ.الخَيْرُوسادَ،أَزواجهنَّالنساءُوأَطاعَتر

وأغْرَوا،بهالواشونَوَشىفَقَدْتستمرَ،أنْلهاقُدِّرَماالامورَلكن

جاريةًثمانينَالو(حاكمإِلىفأرْسَلواالسئلطادأ،عَنْليُيْعِدوهُالهداياواستَعْمَلوا

الهَدئةتلكالحاكئمهَذاوقيِلَ-الأقْوالبَعْضِح!سبعشرةأوْ-وغانيةًجميلةُ

.يريدونكَمايَعْبَثونَللواشينَأَخْرىتارةًالجوُّفخَلا،عملِهعَنْكونفوشيوسوأَبْعَدَ

سنة،عشرةاثنتيمذةَأخْرىمزةًالصّيْنِأرْجاءِفيكونفوشيوسورَحَلَ

الوَظائفَيقْبَلَأَنْالحُكّامُإِلَيْهِوطلبَ،وتَدْريْسِهعملهمنويعي!ث!،ويَدْرِّسُيعلِّم

وقد،وبإِصْلاحاتِهِبهِيَرْضىحاكِماًيَرَلملاعلهُ،ذَلِكَيقبلُيكنْلملَكِئهُ،عِنْدَهُم

الأمورَلأصْلحتُالكافيوال!مثلْطادأالحرئةِمَعَالحكمَيسلِّمنىأَميرأرأَيْتُلو:قال
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سنواقو.ثلاثَتتَجاوَزُلابمذةٍجَميْعاً

سنةَبلدتِهإِلىفعادَالو(حاكماستدعاهُحَئىرحلتِهفيكوننهوشيوسوبقيَ

4(Ar)انقطعَبَاهْ،عماهاهدهيتول!لمأ،لهُعلىبوذا،فيْهاتوفيَالتيالسئنةتلكق.م

ثُئموشَرَحَها،حَديثاًوضْعاًالكُتُبهَذِهِفوَضَعَ،القَديْمَةِالدّيْنئةِالكُتبُفيالئظَرِإِلى

أوْخَشْيَةٌعَلَيْهِتَظْهَرْوَلَمْباسعماً،أجَلَهُفاستقبَلهَق.م()947عاممنيًتُهوافته

لأهْلوَمَحَجاًمَزاراًدَفْنِهِمَكانُوأصْبَحَ،ئعْويْذاًأوْماصَلاةًيَتْلُوَلَمْخَوْ!،

الضيْنِ.

زَمانِه.عَنْالمُتأخِّرَةِالصّيْنئةُالمَصاررُتَقولُهُماهَذا

المُحْدَثين:المُقارَنالدّيْزعُلَماءِعندكونفوشيوس

لناقذمتُهعهئاكونفوشيوسلحَياةِنحتَلِفَةرؤيةالأديانفيالمتأخِّرينَللباحثينَ

يَجهـدونَفلاأقوالِهمن)المُخْتارِ(كِتابِإِلىيَرْجِعونَلألهُمْوذلكَ،الصِّيْنئةُالمصادرُ

إِلَيْها،المشارِالحكومئةِبالأعْمالِقامَأوْ،العاليةَالمَناهسبَئوَلىأ،لهُعلىيَدلُّمافيْها

وفقَحَياتَهِمسيرَةَمنهافي!ستَخلِصونَ)المُنتَخ!باتِ(تلكَإِلىالباحِثونَأهولئكَوَيرْجعُ

اللآتي:السِّياقِ

ال!ثيْنئةِالحكوماهتبيْنَوخصا!حربٍحالةَولدَعندَماالحالةُكانت

فوَضَعَ،سائدٌوالخرابُ،المثئعْبَيضطهِدونَظالمينَالحُكّامُوكانَ،المتعدِّدَةِ

وُس!ال!مئلامَيحفظُأسْلوباً،والحكومئةِالاجتماعيًةِللأخْلاقِأسلويأكونفوشيوس

يعلِّمُهمتلاميذَحَوْلَهُوجمَعَ،عادِلادائماًحكْماًالشئعْبَويُعطي،الالمأنيتةَ

فعلهمهُم،العُلْياالمَنا!بِأصحابِومنالنُّبلاءِأولادِمنوهم،وحكمتهُ،مَبادِئَهُ

أعْمالِهِم.فيهَدفأيَجْعَلوهاأنْإِلَيْهِموطلبَ،الضهحيْحةِالئربيةِفنونَ

يعيشُمُعلِّماًكانَبَاهْ،عالٍحكوميمنصبٌلَهُيَكُنْفلمكونفوشيوسأمّا
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أعْوام،عشرَرحلَةًاستغرقَتْسنةً)55(وعمرهورَحَلَ،تلاميذِهمِنْيتقاضاهُمِمّا

ييطبِّقُعاليؤبوَظيْفَةٍيفوزَأنْرحلنهفييَسْتَطيعْوَلَمْ،الضينئةِالمُقاطَعاتِإِلىرَحَلَ

طَريْقهامِنْ،يقومُ،فيهيفكرُالذيالمُختمَعوأصولَحكفَمَبادِئفيْها

هَدَفَهُ.كانتالتيبالإِصْلاحاقر

وأفْعالِهِ،وأحاديثِهِأقْوالِهِمُقْتَطَفاقرمكتَظْهَرُكَماكونفوشيوسحَياةتلك

الزأيَيُعْطَلمالفيلسوفهَذاأنإِلىدشيرَأنْأرادَتْالصّيْنئةالمَصادِرَولعل

يُحتذىمثالٌفَهوَ،تطبيقِهفيونجحَ،الئطبيقِمو!عَالزأيَهَذاوَضَعَبَلْ،فحَسْب

ماأهمئةِمنبمقلِّلإِصْلاحاتِهِإِجْراءِمنْتمكّنِهعَدَمُفليسَحالٍكُلِّوعَلى

والأخْلاقِ.والنِّظامالإِدارَةِعَنْفكرؤمنأوْجَدَ

الكَوْذفوشيَّةِ:عَنْعامَّةرب

منالمخ!تلفةِبأجْزائهالمُختمَعلإِدارةِأخْلاقيأسلوبٌهيَفالكَوْنفوشئةُإِذن

إِذْالأخْرىالأدْيافينظرةَالدّيْنِإِلىئنْظُرُلاالكَوْنفوشئةأنوالواقِعُوحكم!،عائلةٍ

كونفوشيوسيهمُّفالذيدوْتححرمخرَ،الى،أغلىكائنإلىئطرةٌفيهليسمَذْهَثإِ،دهُ

أند5ُعلىإِلاالإِئساتإِلىينظرُلاوَهوَ،فيهِيعيشىُكانَالذيالمُجْتَمَعإِصلاحُهوَ

الواجبُهَذا،اجتماعيواجبْوله،اجتماعئةصلاتٌلَهُاجتِماعيمَخْلوو

وتستقرُّالسئلامُيسودُبحيثُتنظيمهايَجِبُالاجتماعئةُالصِّلاتُوتلكالاجتماعيُّ

الحقُّ.ويتمُّالعدلُويسودُ،الئفْسِفيالطمأنينةُ

)جين(ثسفىصلاثالإِئسانبأخيهِتربطُهالإِئسانَأنالكَوْنفوشئةوتَرى

العَطْفُوهَذاالآخرَ،والإِئسالأالإِلْساتبيْنَالمُتَبادَلالعَطْفذَلِكَبِهَاويعنون

هي:،النّاسِمِنَخَمْسَةٍأئواعبيْنَصلاتٍعلىمَبْنئةٍخصمبىصفاقمعلىيَكونُ
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بابنهِالأبِ!لَةُ-2)الزعئة(0بالئابعالحاكم!لَةُ-ا

بزوجَتههِالزوْج!لَةُ-4الضغيرِباخيهِالكَئيْرِالأخ!لَةُ-3

يصديقِهالصَّديقِ!لَةُ-5

مزيبئهوَ(:والي)د(،بيسفوئهماعلىثبْنىالضلاتِمِنَالخمسةُالنئروبُهَذِهِ

والاحتوام.الئقْديْسِومنالممئلولًيمن

ف)الحاكِمُ،الأدقودرجةُالأعْلىدرجةُهيَالنّاسِمِنَدرجاتٌالضلاتوهَذِهِوفي

وهكذا(....،الزوْجَةِمنأعْلىو)الزوجُ،الابنِ(منأعلىو)الأبُ،(المحكوممِنَأعْلى

حَدّيبلغُيَكادُالذيالزائدِالاحتراممنبنَوعْالأعْلىيُعامِلَأنْيَجِبُوالأدق

مُعيًنة.وحَركاتٌمُقئذسُلوكٌفيْهاسيرةًسائرةأعْمالُهئكوْنَوأنْ،الئقْديْسِ

يُعامِلَأنْعَلَيْهِوَجبَالأدْقمِنَالتقْديْسِعلىيَحصلَأنْأرادَإذاالأعْلىأنعلى

الحَسَنُ.والسملوكُالاحترامُفيْهامعاملةالأدْق

طَريْقِعَنْالنفْسَينتابُبشعوبىيأقيإِئماوالإِكْراهِالضغطِطَريْقِعَنْيأقيلافالئقْديْسُ

هوَفالحاكمُذَلِكَوعلى،الحَسَنِالسُّلوكِبأصْحابِالاقتداءِطَريْقِوعنْ،الحسنةِالمعاملةِ

أبدأ،الفوْمُيتَناوَلهلاالترفعكلمُترفّعاًيَكونَأنْفيجبُ،الشئعْبُبهيَقْتَديالذيالمثالُ

للنقْدِ.يَعْرِضُماكُلّمِنْخاليةُئكوْنَأنيَجِبُوأعْمالُه

والإِدارةِالحسنوالسُّلولزآوالاحتراالئقْديْسِمنالنظامهَذاأنْالكَوْنفوشئةِوئرى

تاجيليَجِبُوَلَكِن،النّاسِبيْنَوالثساويالإِئسانئةِئوْحيْدِاٍلىالزمنِمَعَتودّيالعادلةِ

الأخْلاقُ،وتستقزتماماًالفضيلةتسودَأنْبَعْدَإِلااليَوْمذَلِكَيأقيفلايُمْكِنُماأكثرَذَلِكَ

الألْقاب.نصخحَأنْعلينايَجِبُاليَوْمهَذانستعجِلَولكي

الأَلقابِأتصحيحيعنيماذاوالسئُوالُ

لالقمثالناسِمِنَلإِئسال!أوْالأعْمالِمِنَلعملىيُعْطىلاأنْيَجِبُا،د5ُيعني

وأعْمالِهِبسُلوكِهِامتحانهُاجتازَإِذاحَئىالعَمَلصاحِبُيُمتَحنَأنْيَجِبُ،يستحقه

النّاسِلأحْوالِالألْقابِفمُطابقةُ،معئنلقبٌلَهُالذيالعَمَلبذلكَإِلَيْهِعُهِدَومعرفتِهِ
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الضرائبَيَضَعُكانَإِذامَلِكاًيُسضىلاأنْيَجبُمَثَلافالمَلِكُ،الكَوْنفوشئةِفيأساسن

النّاسِ.علىالمرْهِقَةِ

الكُتُبفيوردَماأساسِعلىمعئناًامتِحاناًيَجْتازونَوالموظفونَوالولاةُالحُكّامُوكانَ

وألْقابُها.الوظائفُإِليْهِمأسنِدَتْبنجاحالامتحانَذَلِكَاجتازواإِذاحَتى،الكَوْنفوشئةِ

الكَوْنفوشيَّةِ:الكتُب،

الأمْرِ،وبولاةِبالحكومةِخاصّاًاهتمامأيهتئمكونفوشيوسأنتَقذمَمِمّايظْهَرُ

الذينالعارِفونَالمثقفونَيتؤلاهُأَنْيَجِبُمنهاكَبيْراًقسْماًأوْأعْمالَهُمأنويعتقدُ

الكَوْنفوشثةِ.الكُتُبِمنثَقافتههِميأخُذونَ

الكُتُبَتَدارسَإِنْعاقِلاحَكيماًيصبَحُالإِلْسانَانكونفوشيوسوَيرى

أَصْلٌكونفوشيوسعِنْدَإِذنفالمعْرفَةُ،ماهرٍقادِرٍاستاذٍيَدِعَلىمعلوماتهاوتَلفى

للعلِمإِجْلالاالصّيْنِتارج!خِلالَوَجَدْناولذلك،والإدارةِالحكْمَةِفيالأصولمِنَ

المعْرفَةِفيالإِئسانَوتمكِّنُالحِكْمَةَئعْطيالتيوالكُنبُ،لأجْزائهِوتَدارساًلَهُوتتئعاً

الكُتُب:منئوْعافيهيَالنّاسِشؤونَيتَوَلىأنْعلىفادِراًوتجعلهُ

القَديْمَةُ.الخمسةُالاصولُ:الأؤلُالئوع-

المُلحَقةُ.الأربعَةُالكُتُبُ:الثانيالئوع=

أعادَفديمةكتبٌهيَالكَوْنفوشوسيونعليهايعتعدُالتيالخمسةُوالأصولُ

إِلَيْهاوأَضافَ،النِّهائئةِبصيغَتههاووَضَعَهافيْهاماوأَصْلحَ،كونفوشيوسفيْهاالئظَرَ

وَهيَةخَمْسَةفأصْبَحَتْ،عندِهمنكِتابأ

و،ثارٍرسمئةٍوأَعْمالٍخُطَبٍكِتابُوَهوَ:التّاريْخيِّة()الوثائقكِتابُ-أ

الصّيْنِ.أَباطِرَةِلقُدماءِ

الزسميَّةِالقديمةِالأغاتيمن3(.5)ويحوي:والشِّعْرِ()القصائدكِتابُ-2

الدِّيْنثةِ.
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فييَقَعُلِماذِكْرٌفيهصوفيّا،منحًىلَهُكِتالثوَهوَ)التَّبدُّلاتِ(:كِتابُ-3

كَعيْرأ،الكِتابهَذاعلىالطاؤيونويَعْتَمِدُالتنبؤعلىقائموتغيرٍتبالٍمنالعالَم

الكَوْلْفوشوسئة.عَنْأخَذوهُوقد

الزسمثةِالحَفَلاقروينطمُيَذكُرُوَهوَ:والحَفَلاتر()القدَّاسيكِتاب-4

وأصولِها.

منالوَحيْدُإِ،لهُقيلَكِتافيوَهوَوالخَريفر(الرَّثيع)حَوليَّاتكِتابُ-5

)722منْذُحدثَالذيالتّاريْخَوضفنهُ،لنَفْسِهِكونفوشيوسوضَعَهُالذيالخَمْسةِ

4ا)إِلى.م(ق A.)ق.م

وئعْنى،القَديْمَتتبَعُأئهاأَسْمائهائعْدادِمنوئرى،الحمْسةُالأصولُهيَهَذِهِ

بمظهَرِكونفوشيوسفيْهاويظْهَرُ،كونفوشيوسارتَضاهُالذيالوَضْعَوتضعُه،به

له.والمنطميديْهِبيْنَالذيبالتُّراثرالآخذِ

وفيها،بتلكهُلْحَقَةفهيالخَمْسَةِالأصولِإِلىئضافُالتيالأريعَةُالكُتُبُأمّا

تتهـضفنوهي،(وأفْكاروأ!لباعِهللاميذ1ِ،وحَيائهُ،كونفوشيوسراء7ُ

الآتية:الكُتُبَ

نأذَكَرْناوقد:وأفعالِهِوأحاديثِهِكونفوشيوسأقْوالِمِنْالمنْتَخَباتُ-ا

كويفوشيوسحياةِاستخرأجفيالكِتابهَذاعلىاعتمدواالمُخدَثينَالمؤزخينَ

يَرونَ.كَماودفتههابصختهها

تلامذَةِأحَدِ(تسيان)تسينإِلىمنسولثكِتالثوَهوَ:الكُبْرىالمغرفَةُ-2

.كونفوشيوس

الديللنِّظامبيانوفيه:والاتِّزافيالانسِجامحالَةُأوْ؟الوسطِمَذْهَبُ-3

وطبيعههم"ئفوسِهمواتِّزافيأخْلاقِهمفيالكَوْنفوشيوسيونعَلَيْهِيسيرَأنْيَجِبُ

مَذْهَبأكمل،الصّيْنِمُصْلحيكبارِمنمصلحٌوَهوَ:منسيوسآثارُ-4
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عامأ.)015(ببعدهكونفوشيوس

عليهايَعتعدُالتيوالمَبادِبدالأصولُتَتَكؤنُالكُتُبِمنالئوعينِهَذَيْنِمن

أحَدَأنعلى،والئعبُّدِالأخْلاقِواوالحُكْمالإِدارةِقيالكَوْنفوشيوسيالمَذْهَبُ

المتحمِّسينَلكنجَميْعأ،بإِحراقِهافأمرَالكُتُبِهَذِهِعلىيقضيأنْأرادَالأباطرَةِ

وسَلِمَتْ.حفِظَتْوبذلكَئسَخِها،منقسماًيُنْقِذواأنْاستطاعواللمذهَبِ

السّماء:دة.داَكلص!ه

عليهِتعزفناالذبدبالمعنىدينيّاًقَصْدأ-قلناكَما-كونفوشيوسقصدُكانَما

منجَديْدٍمَذْهَبٍإِيجا!إِلىيرموَلَمْ-وتع!دهومعرفتهالإِلَهِعَنْالبَحْثأي-

دينِهِمَعَيتلاءمُبوج!قبلَهُالصّيْنِديْنُعَلَيْهِكانَماأقزبَلْ،الإِلَهيالفِكْرُحيث

السماءِعِبادَةُوهيقبلَهُكانتعِبادَةاستبقىإِذ،المَسْلَكيواتِّجاهِهِوعَقيْدَتِهِ

وَيرى،القَرابيْنَلهاوُيقدِّمونَالسئماءَيَعْبُدونَالصِّينيّونَكانَفقدْ)تيين(،

فيقؤةًيعتَقِدُهافَهوَ،الصّيْنِقدماءُيَراهُكانَماغيرشيئاًالسئماءِفيكونفوشيوس

منولها،والحَقِّالعدلِسبيلَفيئغمَلُقدرة،الإِئسافيقدرةِغيرُقدرةٌفيْهاالكَوْدما

والئرتيبَ،والانسجامَالنِّظامَتحبُّوهي،لهاماالإِلْساتعلىوالرَّحْمَةِالعطفِ

للرَحْمَةِ.مثالٌوهي

يستنتجُة-أثارِهمِنْ-كونفوشيوسمَذهَبِفيالباحثَولعل

سحاتسمج!نيلَكِئهُ،واحِداًإِلَهاًللكوفيأنيرىموخداً،كانَكونفوشيوسأن-

)الجنّ(.والأرْواوالأجْدا!الالبيعيَّةِالمَظاهِرتَقْديس

تمفقاًذَلِكَأنويعتقدُ،والأفْرادِالأشْخاصِتأليهَيأبىكونفوشيوسوكانَ-

نأيرىالسياسيِّالاجتماعيِّنِظامِهِسبيلفيأ،د5ُأمْرِهوكلُّ،يستحفونهلا

يُمثِّلُإِذنفَهوَ،الإِلَهُلَهُخؤلَهاسلطتَهُأنأي-السئماءِفيلَهُمَغقودالإِمبراطورَ

يئبِعُها.التيوالاجتماعثةِالأخْلاقئةِالمَبا!ئفيالأرْضِعَلىالإِلَهَ
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كلوا!حاًيظْهَرُلاأئهُولوالئوْحهـيْدِ،فيكونفوشيوسرأيُهوَهَذا

ل!لَهِ،خاصِّبشَكْلىيتعزضَأنْيريدُلا-قُلْناكَما-فَهوَ،ثارِهمنْالوضوح

البَشَرئةِ،القدرَةِفَوْقَفائقةًقدرَةًيتمثلُهُأ،لهُأمْرِهِغايةُبَلْ،ولقدريهِ،للكودطولخَلْقِهِ

منظمةَ.محسنةًرحيمةَعادلةًقدرة

وعلىحقيقتهعلىالصِّينيّونَبهيأخُذْلمالإِلَهِفيكونفوشيوسرأيَأنعلى

والأرْواحالطبيعئةِالمَظاهِرِعِبادَةِديْنُوَهوَ،القَديْمديْنِهِمإِلىرَجَعوابَلْ،شَكْلِه

مَضىأنْبَعْدَالصِّينييّنَديْنِفيالئاحيةِهَذِهِمنشي"يتغئرْفلم،الأشْخاصِبَلْ

.كونفوشيوسوَفاةِعلىزمنٌ

والاجتِماعيَّةُ:الأَخْلاقيَّةُالنَّاحيةْ

ديائةِعَنْالعامَّةِالئظرةِفيذكرَهُأجمَلناماتفْسيْرِفيالآنَنشرعُ

فيكانَوقد،والمُجْتَمَعبالأخْلاقِيهتئمكونفوشيوسأنذَكَرْناوقد،كونفوشيوس

يق!دُوقدمتساميّاً،شَحنصاًالإِئسافيمنيَجْعَلُأسْلولبوَضْعفيمُنْهَمِكأالواقِع

الصِّراطِهَذافيالآخرينَيقودُالذيالمتَّزنالمُسْتَقيمالشئخْصأمُتسامي(:بكلمة

سبيلَهً.ويهديهم

شيء.كُلِّفيأساسنعندهُوالاعتدالُ

وَهوَ:،لَهُمشهورٍقوليفيثختَصَرُالأخْلاقِفيمَبادِئَكونفوشيوسوَفَيَ

الخُلقئةُالخُلاصةُالمبدأهَذافيمعَكَ(يَعْمَلوهُأنلمحبُّلاماالآخرينمَعَتَعْمَلألا

لنَفْسِهِ.نظرتهُغيرِهإِلىينظرُالإِئسانَيَجْعَلُمتَّزدزأخْلاقيّلِمَبْدأ

الأخْلاقِعَنْفكرتهُتجمعُبحيثُحذدهاخَمْسَةمَبادِئكونفوشيوسووَضَعَ

وَهيَ:المُجْتَمَعوتنظيم

بها.عارفاًالدّيْنئةِالكُتُبِعلىماللعاًيَكونَأنْيَجِبُفالإِئسانُةالثقانَةُ-ا
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فيهليسَالذيالمُخْلِصَالعَمَلَيريدُا،دهُذَلِكَمنوواضحٌ:الإِخْلاصُ-2

سيئة.نئةُ

أمورِهفيمنالمأيَكونَأنْالإِئسالمافعلى:الشَّخْصيَّةِالحَياةِفيالنِّظامُ-3

فيه.اضطرابَلامُعئنأنسَقأيتبعُنِظاماًوشؤونِهِ

الشئخصِانسجامُوهي:والاجتماعيَّةِالعائليَّةِالعلاقاتِفيالانسجامُ-4

قَواعدِه.علىوسيرُه،محيطِهمَعَ

الكَوْنفوشيَّةِ.الحِكْمَةِعلىيَدلُّعاثمإِنسادنمبدأوَهوَ:العامالسَّلامُ-5

تَقْد!!ه
الأجْدادِ:يسُ

تتئعَوا،لهُ،الإِلَهيةِبالفِكْرَةِييتعفقفيمابالجَديْدِيأتِلمكونفوشيوسإِنقُلنا

وعلى،ربحالصي-الصّينعلىاطلعَإِذنفَهوَ،النِّهائئةِبالصِّيغةِفوَضَعَهاالقَديْمَةَالآثاوَ

يُناسعبُمبدأَلَهُمْفوَضَعَ،الحكيماطِّلاعَمواطِنيهِطبيعةِوعلى،الممّيْنيةِالعَقْلئةِ

الأيّام.علىثابِتاًالصّيْنِفيدينُهبَقيَولذلكَ،ومزاجهموطبعَهمعقلَهم

الآباءِإِجلالِعلىتافةدلالةيَدذماوأعمالهمآثاوِهمفيوجِدَوقد

وَهوَ.أبيهِنحوَالابنُيُقدّمُهأساسئةتقوىأ،لهُعلىالإِجْلالذَلِكَفأقزوالأجْدادِ،

الحقِّ.صاحبِبحقِّوقيا!،بالجميلاعتراف!منفيهيَتَكؤنُلِماعندهالفَضائلرأسُ

التَّقْديْسِمنئوْعأبَلْ،لَهُمْعبادتهملاَبائهمالأبْناءِإِجْلالِمنْيق!دْلمولعفه

الإِخْلاصبهَذايَسْمونَالأبْناءَأنويرى،كَمايستحفونهُأَئهُمْيرىالذيوالئبجيل

الإِجْلال.وذَلِكَ

البيوتِ،منبيتركُلِّفيللأجْدادِهيكلىإِقامَةِعلىبَعْدِهِمِنْالصِّينئونَودرحَ

وئقدُّسُألْواحعلىلكْتَبُ،المتوفينوالاَباءِالأجْدادِأسْماءُالهَيْكَلذَلِكَفيتوضَعُ

المشروباتُ،فيهاوتبذلُ،القَرابيْنُلهاوئقَذمُ،الطقوسُأمامَهاوتَتْلىالأرْواحُتلك
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والوَفَيَاتر.الولاداتربمناسبةِوذَلِكَ

عَنْعائليتعبيزهيَإِئماالعباداتوتلكالطُّقوسهَذِهِإِن:الباحثونَوَيقولُ

العالَم.لهَذابهمأتَوالاثهُمْبالشُّكرِلَهُمْمَدينونَفالأوْلادُالأجْدادِ،نحوالشُّعورِ

المعروفِأصْحابُهمبمنمُلْزَمونَفهم،غيرهمأجْدادِبتَقْديسِالأوْلادُيُلزَمُولا

هعهم.

لاالئملُّقِمنئوغْالآخرينالأجْدادِتَقْديسَأنيرىكونفوشيوسوكانَ

له.موجِبَولامنهجَدْوى

أساسئةً،عِبادَةًالأجْدادِعِبادَةَيرَونَصارواأنْإِلىائتَهواالصِّيْنيينَأنعلى

أولئكَأمامَخاضةًوأعْياداًاحتفالاتروأقاموا،عافةًللأجْدادِال!هياكِلَأفامواوهكذا

أسماسُهمممنكَبيْرٍعدببأسْماءِالألْواحَالهياكِلتلكَفيفوضَعوا،الأجْداد

تلكوضفنوا،المَدَنيَّةِتلكوأساسُالصِّيْنيالفِكْرِوأساسُالضيْنئةِالحضارةِ

ذَلِكَرأىولو،نفسِهِكونفوشيوسعِبادَةَمنهاالأقْصىالشئماليِّالالرَفِفيال!هياكِلَ

مَراحِلَ:علىذَلِكَتَئموقد،وتأثمَلامْتَعَضَكونفوشيوس

أحدُهمفسمفاهُ،مُتدرِّجةألْقاباًلكونفوشيوسبالئتاليالأباطِرهأعطىفَقَدْ-

و)أعْظَمَ،العَظيم(الكَمالِ)رتبَةَأعْطاهُوآخر(أعلى)أستاذأوالآخر)أميراً(

الحُكماء(.

مدلأمنكَبيْرةٍمديتؤكُلِّفيهَيْكلالَهُيؤلسِّممواأنْم()555عامقَزرواثُئم-

يُعْبَدَ.وأَنْالقَرابيْنُلَهُئقَذمَأنوقَزروا،الضيْنِ

عُلَماءِمنعالماًستِّينَأسماءِمنوئحْواًالئلاميذِمنعَدداًإِلَيْهِضمواثُئم=

الكَوْنفوشئةِ.

كلمزتينالصّيْنِفيئقامُعام015()0منيقرُبُماخِلالَعباد.ئهُوَكائت

الخَريفِ(.و)تَعادُلِالزبيع()تَعادُلِموعدِفيعاح!
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أنْبَعْدَكونفوشوسعِبادَةَأبْطَلَتْالصّيْنِفيالحَديْثَةُالجمهورئةُتأسئسترولما

مُسْتَغْرياً.شيثاًتفعَلُأئهافوجدَتْ،العاثيةالاخْرىالأدْيانَالصّيْنُعَرَفَتر

وطنيّاًعيداًمِيلادِهِذِكْرىعُذتْكونفوشيوسعِبادَةُأبْطِلَتْحينَا،لهُعلى

عامّاً.

إِلىكَييْرٍبحذَرٍفنظرَتْالشُّيوعيَّةالمثئعْيئةالصّيْنِحُكومةُذَلِكَبَعْدَوأتَتْ

فيْهابِماالكَوْنفوشيالدّيْنِكتُمرَالأساسئةِالمَدارِمرِمِنَوألْغتْ،الكَوْنفوشئةِ

الأريعَة.والكُتُبالخمسةالأصولُ
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الماجالفصلُ

صس!فأبلادنِيأادهن

دزَّرَدشتيةا-أولأ

نوَّيةلماا-نيأثا
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شتئةلزَّرَدا-أولأ

العُصورِفيعُرِفَالذيْنُوهَذابالتوحيدِ،أمرُهينتهيثنويديْنٍ:الزرَدشتئةُ

إِلاليْسَتْالمَجوسئةأنعلىب)المجوسيًةِ(،هَذايَومِناوحئىالسابِقَةِال!سْلامئةِ

)زَرَدَشْت(.ديْنُهوَالذيالأصْليالدّيْنِلذلكتَحْريْفاً

قَبْلَالسادسِالقرفيفيبالئقريبِالباحثينَأكرُقالَهماعلىعاثرَوزَرَدَشْمت

هَذاوكل،مق.058(-)066يليكَماحَياتِهِتاريخَيضبِطُمنومنهمالميْلادِ،

رَمْزي،نفسَهوجودَهأنالئاسِبَعْضُيذعيبَلْ.تاريخِهحَقيْقةُئعرَفُلاتقر!بئ

)زَرَدَشْت(.اسمهشَخصنهناكيَكُنْلمو؟دهُ

زَرَدَشْت:حياه

منَلَهُكانَإِذاحَئىويتهخهدُ،يتعئدُالزمنِمنِمذةلنَفْسِهِزَرَدَشْتانقطَعَ

يُبَشِّرُزَرَدَشْتُوشرَعَجَديْذ.ديْنإِلَيْهِاوحيَإِ؟لهُ:قالوالأربعينَالثلاثينَبيْنَالعمرِ

نجاحدونَالئبشيْرهَذافيالزَّمَنُبهِوامتذتفتُرُ،لابهمةالئاسِبيْنَالدّيْنِبهَذا

ولعفه)كتشمبا(واسمهالفُرْسِبملكاجتَمعَأنْحظِّهحُسْنِمنكانَولَكِئهُ،كَبيْرٍ

لَهُظَهَرَتْأنبَعْدَإِلاهَذايَقْتَنِعْفلمْالملكَليُقنِعَزَرَدَشْتُوجاهَدَ)دارا(.والد

قصْرِه،عتَبَةِعلىأرزشجرَةَأَئبتَزَرَدَشْتأن:وَهيَ-قيلماعلى-المُعجزَةُ

الممْلَكَةِأئحاءِفيزَرَدَشْتوسارَ،الجَديْدِالدّيْنِبذلكَالأخْذِإِلىالناسَودعا،قامنَ

حَئىيملُّولايكللاعامأوعشرينَسبعَةٍمننحواًذَلِكَعلىوأقامَ،بِدينِهِيُبَشِّرُ

ديْنَهُ.بعدِهمنْوترَكَفتوفي،بلخأهْلمَعَحربٍفيقُتِلَ

الزردشتيَّة:كتابئ

الكتابهَذاأنعلى)الافيستا(،اسمهلدينِهِكتاباًوَضَعَزَرَدَشْتَإِنيقالُ

فيهادْمِجَتْ،مُستقيمغيرئصو!هفيمضطرفيوهو،نحتلفَةٍأَسْفارٍخَمْسَةَيحوي
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إِقْحاماً.فيهوأقْحمَتْ،منهليْمممَتْئصوصن

قطعؤأقْدمُالغطسَولغل)الغَطْس(يحويصَلاةٍكتابُالخمسَةِالأسْفارِومِنَ

نفسِهءزَرَدَشْتبقلمبَعْضَهُولعلالافستا،من

.-القانونتفسيرأي-)زندافستا(بأَيْضأيُدعىوالافستا

به(لْحِقَتْالتيالئصوصسوى،الفَديْمَةِالفارسئةِباللُّغةِمكتوفيوالكتاب

تتمِّم،للكتابِتفسيريَّةٌأدبئةٌئصوصنوهي،الفَهْلوئةبالفغةِالسئاسانييّنَعَصْرِفي

مافيه.بَعْضَ

زردَشت:مبادئ

ديْنِإِصْلاحُ،القَديْمالدّيْنِإِصْلاحُبهقُصدَزَرَدَشْتبهجاءَالذيالدّيْنُإن

الآلِهَةِ.منِهائلٌعددفيهيُعبَدُالذيالطبيعيًةالمَظاهِرِ

يَبْعَثَأنْوأرادَالتًوْحيْدِ،منَيقربهوأنْالدّيْنهَذايصْلِحَأنْزَرَدَشْتأرادَ-

جَديْدَة.حياةًفيه

الأرْضِفيالعَمَلعلىفحض!،الاجتماعيِّل!ضلاح(سساًووضَعَ-

الخَيْرالر.وفعْلبالمئفاءِوئقْديسِهاالئفْسِوتطهيرِمنهوالابتعادِالدئنسِمنوالخوفر

حسنهّ،نوايال!سْحافييَكونَأنْعلىفئهاحضًثلاثوصاياوصاياهومن=

حسنة،وأفعال،حسنوكروم

ورَفعِهاوِإصْلاحِها،البَشَرئيةِبالئفْسرِوالسموِالالهْرِمنشيئأبدينِهإِذنفقصدَ

القَديْم.الفرسدينِفيعَلَيْهِكانتالذيالمُسْتَوىعَنْ

الزَّردشتيَّةِ:فيالإِلَهُ

دَخَلَفقدنضبطَها،وأنْنعرفَهاأَنْبوسعِنافليسَالإلهِعَنْالتينظرنلهأمّا

يَتفِقْوَلَمْ،زَرَدَشْتعَلَيْهِوضعهاعماوأبْعدَدهاهَتْهاشوًالاشْياءِمِنَكَثيْزعليها
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تنتهوَلَمْكَبيْراً.اختهلافاًفيهاختلَفوابَلْ،زَرَدَشْتبهأتىالذبدالدّيْنِعلىالباحِثونَ

جمِعَتْثُئم،ف!يهجُهِلَتعليهاطويلزمنمَضىبَلْ،موثقةصحيحةًكتاباتهإِلينا

إِلىنحلَأنْمئايُنْتَظَرُفلاذَلِكَوعلىالأوْلى.حقيمثهاغيرِعلىعديدؤقروقبَعْدَ

سنعرِضُفإئناولذا،فكرئهيُقرِّبُأيْدينابينَوما،زَرَدَشْتديْنِعَنْدقيقةٍفكرةٍ

أفْكارُإِلَيْهِانتهتماهوبَلْ،تاريخئةحقيقة!لهاعلىلاعامّاًعَرْضأالفِكْرَةهَذِهِ

المُحْدَثينَ.المؤرِّخينَ

الأزلِمثْذُوجِدَأ،د5ُيعتقدُكانَزَرَدَشْتأنبَعْضُهُمرأىأوْرأيهمفيعلى

إِلهانَ:

(.السامي)العلمأي)هرمز(أيْضأويسمى(مزده)أهورا:أحدهما

)أهرمان(.اللآخر:والإله

الفيْلَوخلقَ)أهرمان(منهفغارَ،والحَياةِالئوْرخَلْقِإِلى)هرمز(عمد

يَوْماً.سينتهيقتاذوَهوَ،الاثنينِبيْنَالقِتالُواستعرَ،خصمِهعلىردّاً،وجهنم

والخِصالُ)الخَيْرُ،وهي،وزراؤههمستّاًخِصالاخَلَقَ)هرمز(إِنثُئم

والخُلود(.،والعفو،الصّالِحُالتقيئالإِلَهيّوالملكُ،والعدلُ،الحسنَةُ

وَهيَ:،وزراؤههم،شرِّيرةخِصالاذَلِكَمقابلَفخلَقَ)أهرمان(وعاد

ذَلِكَ.وغير...،والسِّحرُ،والذنوبُ،والغضبُ،)القساوةُ

.سنةٍ،لافرثلاثةَالشرِّ(ومبدأالخَيْرِ،)مبدأالمَبْدأيْنِبيْنَالقِتالُواستمز

الشياطينَ،)أهرمان(فخلقَ،والحيوانَوالإِئسانَالأرْضَ)هرمز(خَلَقَثُمً

سنةِ.،لافثلاثةذَلِكَوامتدَّ

وبشئرَزَرَدَشْتوجِدَ-سنةٍآلافرثلاثةَتَمْتَذوهي-الثالِثَةِالدَّورَةِوفي

ثلاثة.مُصْلِحونَبعدَهُوسيأتي،بدينِه

كُلِّعَلىفيقضي)أهرمان(على)هرمز(فيْهايتغئبُرابعةدورةتبدأثُئم
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اكصالٍعلىوالنَّاسُواحِذ،رَب!إِلاالعالَمفييَبْقىولا،الخَيْراتُوتَسودُالشرورِ

به.وثيقٍ

فللإِئسافيالشرِّ،علىالقَضاءِفي)هُرْمُزَ(يُساعِدواأنْللنّاسِيَنْبَغيأئلهُعلى

جانِبِإِلىيُحارِبَأنْإِلىمدعووالإِئسانوالشز،الخَيْرِبيْنَالصِّراعذَلِكَفيأثرُه

الشزهعلىالقضاءِفيلهرمزعونذَلِكَوفيالخَيْرِ،

يتَقائلانالشز(وفيهاالخَيْرُ)فيْهاثَنَوثةتَبتَدِئُالدّيائةهَذِهِأننرىوهكذا

الشرِّ.علىالخَيْرُيثغفبُإذ،توحيدئةًوحدانئةًتنتهيولَكِئها

بهاالعَقيْدَةَفحؤلثعبَدُ،الآلهةِمنَعدداًعَصْرِهِقَبْلَوَجَدَزَرَدَشْتولعل

وقسم،خَيِّرٍ)قسمقِسْمَيْنِإِلىوقسَّمها،أشكاليذاتملهةلاأفْكاراًجعلهابأنْ

الحنِصالَأنزَرَدَشْتذهنِفييَكُنْلمولعلهالشِّرِّير.علىاخميرُيقضيبحيثشزير(

بعدَهُمَنْفأتى،للاتِّجاهاتِتمثيلهيَإِئماملهةهيَوأهرمان()هرمز،خلَقَهاالتي

القَديْمَةمكانتِهِعَنْزَرَدَشْتألدمْقَطَهُإِلَةالآلهةِهَذِهِومنيَعْبُدوئها.فجعَلوهاملهة

)إِلَهُأ،د5ُالسَّاسانيينَعَصْرِفيزَرَدَشْتبَعْدَالنَّاسَاعتقدَالزب!هَذا)كمترا(وَهوَ

ولذلك،الكائناتبدمِهِوخلقَثوراًضحَّىإِ،لهُوقيلَحفيقياً،إِلَهاًفجُعِلَالئوْرِ(

له.عِبادَةًبثَوْرٍيُضضى

جواهرَبشكلتمثيلُهيُمْكِنُالزبأنرأىقدْيُقالُماعلىزَرَدَشْتكانَ

نأوكانَالنّار.عِبادَةَذَلِكَمنفأحدثواالكَهَنَةوأتىالنّارً،أهَمهاخالصةطبيعيِّة

ديْنِفيأصْلُهاإِئماالناروعِبادَةُالنّار.عِبادَةَأيبالمَجوسيًةزَرَدَشْتديائةُاشتهرت

ولما.المَخْلوقةالإل!هيةالجواهرمنباعتبارهاالدنسمنالنيرانتطهيرزَرَدَشْث

أبداً.تنطفئولاتتقدنارهيكلكُلِّفيووضعهياكللهاأحدثتذَلِكَبَعْدَعبدت

وَهُمْلدينهالمحامونفهمكَبيْرأثرزَرَدَشْثبَعْدَالمعابدفييُقيْمونَالذينللكهنةوكانَ

المُلوكَهيوجهونفَكانوانفسهالحكمإِلىأثرهمووصللعبادتهالمطهرون
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الزَّردشتيَّةِ:عندَالآخراليومُ

اليَوْمفيالأفعالُتلكوستوزن،أفعالِهمعلىمُحاسبونَالزردشتئةِفيالئاسُ

تحتَهطَريْقٍعلىالإلْسانُويمزتامّأ،تسجيلامسخلةوهيدَقيقأ،وزناًالآخرِ

عالَمإِلىمنهوان!قَلَعَريْضأَ،الطَريقَوَجَدَخَيْراترصاحِبَالمارُّكانَفإِنْ،جهئم

جهثم،إِلىمنهفيقعُجدّاًضيِّقاًطَريْقَهُيجِدُفإِ،دهُشرورٍصاحِبَكانَإِذاأمّاالنُّورِ،

وأنْ،بالمَغسليمزأَنْعَلَيْهِوجبَالسئيئةأعمالِهمَعَالطيبةُأعمالُهتوازنتوِإذا

النُّورِ.عالمإِلىينتقلثُثمذنويَهيغسِلَ

الحاضرِ:العَصْرِفيالزردشتيَّة

ومجهولا،ْيُعرَفلمهُظْلمأفيهكانَعَصْرٍإِلىانتَقَلَالزرادشتيالدّيْنَأَنذكرنا

أعادَثُئم،القُرودمامنخَمْسَةأوْأربعَةًبلغولعفهونماالعَصْرُهَذاوامتذ،مخفيّاً

النِّيرالماهياكِلَوأسئسوا،الفَهْلَوئةِإِلى)الافستا(وترْجموا،الدّيْنَهَذاالسئاسانيّون

رواقَهومدًالإِسلامظَهَرَإِلىالأمْرُوامتذ،الحفَظَةَعليهاووضَعوا،مدينةٍكُلِّفي

تتلاشى،الثّارٍوعِبادَةُبالالْحِسارِالزردشتثةُفبدأت،الزردشتئةانتشارأماكنعلى

بلادِإِلىمُهاجِرينَلهاالمتعئدينَبَعْمقُفانتَقَلَ،العئاسيِّالمتوكِّلزمنفيوبخاضةٍ

القدماء.الفرس:أيب)الباريسين(يُدْعَونَعددمِنْهُماليَوْموفيها،الهنْدِ

المانوَّية-"دانياً

كانَالتيالمانويةمَعْرِفَةُالمفيدِومن،فارِسِبلادفيالزرَدَشتئةأَثرُمعناتقذم

المُسْلِميْنًعِنْدَتُرادِفُوَكائتْ،الزرَدَشتئةأَثرَيُشابِهماالفرسِحَياةِفيالأثرِمِنَلها

عافةً.الإِلْحادِعلىثطْلَقَأنقَبْلَخاضةًمحليهاثطلَقُكانتالتي)الزلْدَقة(كلمةً

المَسيْحيَّة(-البوذئة-)الزرَدَشتئة:المختلفةالدّياناترمنمزيبئالمانوية

يوحنًاإِلىتنتسِبُ،متمسِّكةٍمتزهِّدَةٍعائلةفيم()216سنةولد)ماني(ومؤسسها
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.نلمَعْمداا

مافي:حياة

منوالعشْرينَالسئادِسةَبلغَولَفا،الحاليبغدادَمكالمامنْقريببمامدينبمافيولدَ

بدينِهالأؤلُ()سابوروأعْجِبَ،بدعولِّهيُبَشِّرُفأخذَإِلَيْهِ،أوحيَا،لهُرأَىالعُمرِ

يَجوبُهَذافسارَ،مانيفأبْعدَالجَديْدِالدّيْنِهَذاعلىحزضوهالكَهَنَةَلكن،فاعتَنَقَه

الملكعلىاسمَّوْلىولَضا،بدينهِمُبَشِّراًالصّيْنِحُدوْدَوئجاوَزَالهنْدَبلغَحَئى،سيا

استُقْبِلَلَكِئهُفعادَ،،بأمال!بِلادِهإِلىالعَودةَيَسْتَطيعُا!ملهُمانيظنالأؤلُ(،)بهرام

ماتَ.حَئىفيهفبقيَ،السجنِفيوألْقِيَ،الكَهَنَةِمنشديدةٍبمعارضَةٍ

إِلىالعالمأقْصىمِنْانتَشرأنلبثَفما،دينِهجذوةُتطْفَئلمانلهعلى

تَجولُالدّيْنِهَذاأَفْكارُوَكائت،شَديدةًحماسَةًمتحمِّسين2َلهدُعاكانَفقَدْ،أقْصاه

اَئذاك.النّاسِأذْهافيفي

أَباطِرةُاضطهدَهفقدْ،مكالحكُلِّفييُلاحِقُهزالَماالاضطهادَأنغيرَ

وغيرهم.روْماوباباوات،القسطنطينيية

فيتدخلُ،سنةٍألفرمذةذَلِكَعَنْئنيلاتَعاليمهائبُثُّالمانويةواستَّمرتر

الإِسْلامبلارفيالمانويةدَخلَتْوقدْوتوخهها،فيْهافتؤثِّروالمتَزِئدِقةالمنشقةالفِرَقِ

أثرُهاانمحىحئى،المتكلِّمونَعليهافردَّ،المبتدعةِالمَذاهِبِبَعْضِفيأثَرهاونفثَت

والبَراهين.بالحجج

مافي:ديانة

متناقضت.قؤتينبيْنَالصِّراععلىبُنيَثَنوبدديْنالمانوية

عَلَيْهِنصًالذيالمنقذُوألمد5ُ،اللهعِنْدَمنإلَيْهِأوحىَأ،د5ُمؤسّسهُعيويدً

الذلنالرُّ!تأدلافيأنولذعي،الأئبياءآخرُلهُوي،اب
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إِل!ماخسروِإئهُ(وعيسى،وبوذا،وإبراهيم،)نوحوَهُمْ،قبْلَهأرْسهملوا

ويكمِّلها.ويتوِّجهامنها،التبسَماتعاليمهمويوضِّح

مناقتبَسهالذبددينَهعليهابنىتاريخئةًكونيًةنظرًيةًوَضَعَمانيأنوالواقع

ويشرح،والآخر(،والحا!ر،)الماضى:ثلاثةالأوقاتَأنيرىفهو،نحتلفةمنابعَ

خلاصبنه:بما،فيهاحصلماوَيذْكُرُالثلاثالأوقاتهَذِهِحالَ

والظُّلْمَة()النُّوْر،مُتناقِضَينِعالَمَيْنِمنالكَوْنَاللّهُخَلَقَفقدْ:اءلما

كلمُنْفَحلالأوالعالَمالأ،الظُّلماترفيوالشئياطينَالنُّوْرِ،فيالمَلائكَةَوأَسكنَ

الإِلَهُالعَظَمَةِذوفيهيَسودُالنُّوْرمَلَكوتُالشًمالفَفىحُدوْد،وبَيْنَهُما،الانفصالِ

مَحضُ.ماذةُوهيالاللْمَةِمَلَكوتُالجنوبوفيالخالِد.

علىيستوليَأَنْوأرادَ،فحَسَدَهموالملائكةَالنُّوْرِمَلَكوتَإِبليسُشاهدَ

سلاآ،أَصْحابُومَلائكَتَه،مُقاتلغيرجَوْهَرِهِفيالكَوْدماخالقَأنوَبِما،مملكتهم

فلبمال!ثئيْطانَالأوًلُالإِلْسانُوقاتلَ،الظُّلماقرليُقاتِلَالأؤلالزجُلَاللّهُخَلَقَفقدْ

نأعلىالمثئيْطالأ،علىتغفبَ،خرَرَسولاالنُّوْرِإِلَهُفبعث،أمامَهُوقُهِرَ،عَلَيْهِيقدِرْ

الطلام.منَشيءفدخَلَهالشئيْطانَبقتلِهتأثرَالإِلْسانَ

الكمئةهَذِهِ،النورالنالجَوْهَرِمنكَبيْرةًكميةًيحبس!أنْإبليسُواستطاعَ

هَذايحرِّرهائلاجَيْشاًالنُّوْرإِلَهُنطمَوهكَذا،أَئباعِهيَدِومِنْمنهاستخْلاصُهايَجِبُ

الأرْضَ،وخلقَ،الشَّياطينِمنَاستخلَصَمِمّاوالقمرَالسمسَفكؤنَالجوهَرَ،

)ماني(.عِنْدَالماضيهوَهَذا.الشئياطينِمنحُسماداًلِخَلْقِهاواستخدَم

قِطَعمنولدَالحاليالإِنسانُوهَذا،الحاليبالإِلْسالأفيئحلُالحا!رُةأَمّا

ظُلْمَةِمننفسَهيُنْقِذَأَنْإذنفعليه،لحميِّطرف!فيالمثئياطينُحَبَسَتْهاالتيالنُّوْرِ

الخَيْر،قؤةُوهىالنُّوْرقؤةِةقؤتيْنِمنمُكزنٌوالعالَمُنوراً،ويعودُفيقهره،جسمِه

أَنْالإِئسالأعلىويجبُ،شرفهيظلاثمةوالمادًالشئرِّ،قؤةُوهىالغذلاوقؤةِ
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لكن،الجسدئةِالسهوةِعَنْوالابتعادِ،بهابالزُّهْدِوغلبتُهاقهرُهاويكونيقهَرَها،

:طبقاتثلاثفهمغلبَتها،علىالمقدرَةِفيمتفاوتونَوالنّاسُسَهْلا،ليسَقَهْرَها

أنْعَلَيْهِمفييجبُ،عليهاقادرينوهَولاءِ،الأبْرارالأصفياءطبقةُ:أولا

شيْئاً.يَقْتَنوافلا،أبَدأالماذةَيَطْلبواولا،يتزؤجواولا،يتزفدوا

المادَّةِ،نبذِعلىالأصْفياءِمِنَقدرَةًأقلوهَؤلاءِ،المستمعينطبقة:ثانياً

القتلعَنْيمتَنعواأنْوعليهم،أمكَنَهمماالجِسْمئةالمفذاقرعَنْيَمتَنعواأَنْفيعليهم

والزفى.

أنْالمُستَمعينَفعلىالمادَّةِعَنْبعيدةًلبْقىأنْيجبُالأوْلىالطبقةَأنوَبِما

فيفحلَّت9ْد5ذرَّاعلَتْالئوْرِمنقسئمتحرًروكفما،والحَياةَالمَعيْشَةَلهايُقذموا

أنْتقدِرُلَكِنًها،الاللامُالمستمعينَطبقةُفيوشقىئصْفو،حيثوالقمرِالسمسِ

الأخْيارِ.طبقَةِمنْيَوْماًفتُصبِيحُئمْسَخحينعَلَيْهِوتأتيتَمْحوَهُ

التيوهيفيْها،الاللامُيَبقىالتيالطبقةُهيَوهَذِهِ،المذنبينَطبقةُثالثاً:

الحا!رَ.)ماني(شربهَذاالنّارِ.إِلىأرْواحُهاتَزولُ

عندئذ،البَشَرئةِالأرْواحمِنَالأنوارُئسْتَخْرَجُعِنْدَمافيأتي:ا!لستقبل(مّا

كانَ.كَماالمَلَكوتينِبيْنَالانفصالُويعودُ،كونئةشعلةًالعالَمُيشتَعِلُ

والنَّصْرانئةِ(،والزرَدَشتئةِ،)البوذثةِمنَمَزيبئالمانوئةَأنتَقدَّمَمِمّايظْهَرُ

،مزده)أهورابيْنَوالشَّز،الخَيْرِبيْنَالصِّراعَالزَّرَدَشتئةِعَنْخاصئةبصفةٍأخذَتْ

(.وأهرمان

الفيوموفي،ئركستانَفياكتُشفَتْقديمةٍنصوصبىمنالدّيائةُهَذِهِعرفت

بالزُّهْدِعنايؤمَحَالقَديْمَةلِلأدْيانتاريخياًتفسيرأكانتْلامم!لهاالمانويَّةُانتشرقر

والتًقسفر.
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انتشرَالذيالئوحيدِمَعَتَتلاءمَأدنْتِستطِعْلمفهيئَثوئةًكانتلا"،دهاوأخفَقَتْ

الأوْلى.بلادِهافي
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فياثع!البأبُ

بتةاوْاثنصلَةلأَدْيأناليتأجؤ

اليَ!د"لة"لأَنةُالد:لا!لفصلا

افَصْالئة"لأَنةُلدا:االعَّانيلفصلا

501

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


601

http://www.al-maktabeh.com



تميد:

الممكلا،آدمخَلَقَئعالىاللهَأنوذَلِكَ،الأرْضِإِلى،دَمَهُبوْطِمعَالدّيْنُبَدأ

زبُكَِلفمَلاِئكَةِقالَ)وَإِذْ:ئعالىقالَ،بذلكالملائكةوأخبرَ،الأرْضِفيخليفتَهوجعله

مِنْالحِكْمَهعَنْئفوسههِمفيالئساؤلُفَثارَا03:البقرةا!خَليفَةًالأَزضِفيجماعِلإِني

نُسَبحُوَخنُالذِماءَوي!فِكُفيهايُفْسِدُمَنْفيهاآتحعَلُقالوا):العالَميْنرَفيوَسألوا،ذلِكَ

تَعْلَمرنَ!لاماأَعْلَمُ)إِنّيالعالَميْنرَبْفأجابَهُم35!:البقرةا!لَكَ؟وَنُقَذِسُبِحَمْدِكَ

.513:البقرةا

فيمالَهُئموسَكرَ،تَقْويْ!أَخسَنِفيوخَلَقَهُم،،دمَبَنيئعالىاللهُوكزمَ

بِحَبْلأَمَلئهُمْوِإئما،سُدًىيَتْرُكْهموَلَمْ،عَبَثاًيَخلُقْهُموَلَمْ،والأرْضِالسئماواقر

مِنْهُمواصْطَفى،الوَحيعَلَيْهِموأئزَلَ،والهدايَةالنُّوْرطَريْقلَهُمْوبيَّنَالسئماءِ،مِنَ

بها،ليَهْتَدوا،والأحْكاموالسرائعوالصحُفربالكُتُبِإِليْهِموأوْحى،سُلاورًأئبياء

الحَميْدِ،العَزيْزِالثهِ!راطَ،المُسْتَقيمَالصِّراطَوَيسْلُكوامِنْوالِها،علىوَيسيْروا

القَويم.وطَريْقَهُ

مِنْهُمالكَريمُالقُرآنُوذَكَرَ،تَعالىالئهُإِلاأحَذوالزسْلالألْبياءِعَددَيَعْلَمُولا

رَسولا.وعِشْرينَخَمْسَة

مثها:القُر،نُلَناذَكَرَ،كَثيْرَةًكُتُباًاددّهًأئزَلَوقد

موسى.سَئدِناعلىئعالىالدّهُأئزَلَهُالذيالتَّوراةَ-

داود.سَيِّدِناعلىئعالىاللهًأئزَلَهُالذيوالزَّبورَ-

عيسى.سَيِّدِناعلىئعالىاللهُأئزَلَهُالذيوالإنْجيلىَ-

ص!.محمدسَيِّدِناعلىتَعالىاللهُأئزَلَهُالذينَوالفرم=
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وغَيْرَها.!-يس!
،والإِسْلامَ(-والئضرانئة-)اليَهودئةإِلاالمُنَزلَةِالرِسالاترمِنَيبْقَولم

الإِسْلامي،الدّيْنَ()العَقيْدَةِمقزرِفيالطّالِبُوَيدْرُسُالسئماوئة()الرِّسالاتوئسضى

دراستِه:جانبإلى(الإسلامية)الفرقوالأدْيالما(ة)الفرقمقزرِفيوَيذرُسُ

الكِتابئةِ)1(.الأدْيان:وئسَفىوالئصْرانئةَ(،)اليَهودئةَ

ئطؤراث!محمدبعثَةِوقَبْلَالتّاريْخعبْرَالرِّسالتَيْنِهائيْنِعلىطَوأوقد

عند،الكَريْمُنُالقرمذَكَرَهُمامنها،العَوارِضِبَعْضُعليهماوحفتْ،وئغييراث

النساء:1!مَواضِعِهِعَنْالكلَمَجُزِفونَهادوااتَذينَمِنَ):تَعالىقالَ،اليَهودِعَنْحديثههِ

وَهُمْعَقَلوُهمابَعْدِمِنْجُزِفوَنهُثُتمَاللّهِيَسممَعونَممَ!مَمِئهُمْفَربق)وَقَذكانَ:وجلعزوَقالَ،146

نجروامِئاحَظّاًوًنسوامَواضِعِهِعَنْالكلَمَيُحَزِفونَ):ئعالىوَقالَ،75!:البقرة1!يَعْلَمونَ

،1162:الأعراف1،ا95-41:البقرة1فيوردمِمّاذَلِكَوغير113:المائدة1!بِهِ

.511:الفتح1،ا82:إبراهيما

وَقولوا:،ثكَذِّبوهُمْوَلاالكِتابِأهْلَكصَذقوا)الا:ث!اللّهِرَسولُوقالَ

أl"11:البمّرة1")2(إِ!يناانزِلَوَمابِالئهِآمَنّا)

فيوالئبْديلالئحْريفروقوعَالحَديْثَةوالتّاريْخئةِالعِلْمئةِالدِّراساقرأكدتوقد

وإلماواحد.والسلامالضلاةعليهمأنبيائهجميععلىوجلعزاللهأنزلهالذيالدِّينأنّفيلاشلث()1

منعليهاطرأبعدماالعقائدواختلاف،والشئراثعالرّسالا!تعادباعتبارالجمعيصيغةِهناالإِطلاقُاستعمل

والئبديل.الئحريف

أهْلَئسْألوا"لا:وَسَئمَغلَيْهِادلهُصَئىالنىقَوْلِبابُ،والسنةبالكتابالاعتصاملطالبخاريأخَرَجَه)2(

.(Yriy)شَىْءأعَنْالكِتاب
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إِلىالمَنْسوبَةَ،الآنالمَوْجودَةالأناجيْلَوأنا!لا،عيسىعلىالمُنَزلِالإِئجيل

أئدهاالمَسيْحئةِئعاليمفيجاءَكُئابِها،وَحْيمِنْهيَويوحَنّا(ومُرْقُصوَلوقل)جمئيي

الرّوحقِبَلمنروحيعونٌفَهوَ)الإِلْهامُ:فَقالوا،القُدُسروحمنلَهُمإِلْهائم

الحَقائقِمنعَلَيْهِالنّاسَيُطْلِعَأنْاللهُيريدُعفايعبِّرأنْالكاتبيح!ث،القُدُسِ

أ-هـمُخْتاِريهالذيهوَاللّهَ)إِن:وقالوا،()ا"ئفول!عهملخلاصِ،الضروْرئةِالدّيْنئةِ

الرُّوحَأنيعنيلاإِلْهاماًالفقذسِالكِتابوكون،....المُقَذسالكِتابئدْوينفي

المعلوماتصحًعأ،لهُولا،كلمةًوكلمةًحَرْفاًحَرْفأالكاتبِعلىأمْلاهُالقُدُس

ترَكَهبَلْ،بيئتِهمنْاستَقاهاقدالكاتبُكانَالتيوالتّاريْخئةِوالجغرافئةِالالبيعئةِ

المثئخصيئ()2(.بأسلوِيهاللهِمَقا!دِعَنْبهاليعبِّرالطبيعئةِالمعلوماتربتلكَيستعيهتُ

مَعاً،الإِئساتصُثْعومِنْالثهِصُنْعمِنْهوَالمُقَذسَالكِتابَ)إِن:وَيقولونَ

الواعيةُالئاطقةُفأدا.ئهالإِئسانُوأَمّا،الؤئيسيُّواضغُههوَفادتهُ،مرتبتهِبحسبِكل

فكانَالوقا(أَمّاالوقا(،بحسبللإِئجيلالزئيسيُّالوا!عُهوَمثلافادثهُ،والأميتَةُ

()3(.الواعيةأداتَه

الرِّسالتَيْنِ،هاتَيْنِعَقائدِجَميْععلىيأترلموالئبْديلَالئحْريفَهَذاوَلَكِن

في-السًابقِالسريفوالحَديْترفيجاءَلِذلكَ،المُنَزلَةِالأحْكامجَميْعَيُبدِّلْوَلَمْ

:وَقولوا،ثكَذِّبوهُمْولائصَدِّقوهُمْفَلاالكِتابِأهْلُحَذثَكُمْ)ما-داودَأبيرِوايَةِ

ثكذِّبوهُ()4"،لمحَقّاًكانَوِإنْ،ثصدِّقوهُلمباطِلاكانَفإِنْ،وَرُسُلهِبالدّهِ،مَئا

لديهمبَقيَكَما،الضحيْعالأصْلىذاتر،الضحيْحَةالعقائدِبَعْضُعِنْدَهُموبقيَت

9.ص:الثانويالثالثللضف،المَسيحئةالدّيائةِتعاليم)1(

13ءص،السئابِقالمرجع)2(

.13صالسئابِقالمرجع)3(

rt)الكِتابِأهلحديثررواية،باب،العلمكتابِأؤلِفيراورأبو(4) 4)o.
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طيِّباًمُشْتَركاً()صَعيداًوجدَالإِسْلامُجاءَولما،الممئماوئةِالأحْكاممنَكَثيْرةٌآثاز

نُالقرآواثجه(الكِتابِ)أهْلَالقُرآنُفسمًاهُم،الإِسْلاموبينالدّيْنَيْنِهَذَيْنِبيْنَ

فيوالإيْمالماالفِطْرَةِنوازعلتَحربدالكِتابِأَهْللمخالطَةِكَثيْرَةٍآياتمفيالكَريْمُ

ذَلِكَفمِنِ،ص!اددّهِرَسولِوتصديقِالإِسْلاآ،بقَبولِالنّاسِأوْلىوأ،لهُمْ،قلوبِهِم

إِلانعْبُدَاْلاوبَينَكُئمبَيْنَناسَواءإِلَى!مَةٍثَعالَؤاالكِئابِاهْلَيا)قُلْ:تَعالىقولِهفيالجامعَةُالاَيةُ

بِأنااشئهَدوافَفولواثَوًلوْافَإِنْاللّهِدونِمِنْأَرْباباًبَغضاًبَعْضُنالَتَخِذَولاشَئأبِهِنُشْرِكَولأاللهَ

وانضَوى،القُرآدمادعوةَفعلامِنْهُمكَبيْزلفي!ولبًى،164:عمرانأآل!مُسلمونَ

خاضةً،معاملةًالإِسْلامُفعامَلَهم،دينِهِمعلىأَكثرُهموبَقيَالإِسْلاآ،ظِلالِتَحْتَ

الذِّفَةِ()أهللقبَومنحَهم،آوالأصْناالأوْثالماعَبدَةَمنالمُشركينَعلىومئزهم

فيوأمْنٍبسلامبالعينرِمعهموتَعاهدوا،ورسولِهادلهِذفةَأَعطَوْهمالمُسْلِميْنَلأن

وعاشوا،الذمَّةِبعقدِالعَلاقَةُدتروتحدً،واحِدَةٍدَولَؤرايةِوتحتَالواحدِ،الوطنِ

هَذا)1(.النًاسِيَوْمإلىالمُسْلِميْنِأَرْضِوفي،المُسْلِميْنِمَعَالإِسْلاميّالتّاريْخعبْرَ

:متَعدّدةٌوالشَّرائعُواحِدٌالذَيْنُ

الزسلودعوَةَجَميْعهاالسئماوئةِالرِّسالاتردعوةَأَنهُناالئنبيهِمنبُدًولا

وأن،وفروعاًأَصولاالعَقيْدَةِفيمئفقةجميعاًهيإِذْ،واحِدةجَميْعهموالألْبياءِ

والمُرْسَليْنِالألْبياءِخاتِمإِلى،لادم(والبَشَرِالألْبياءِأَؤلِمنْذُوالمُرْسَليْنَالأئبياءَ

الالواغيْتر،واجتنابِوَحْدَهِاددّهِعِبادَةِإِلىيدْعونَكافواادنهِ(،رَسولِ)مُحَضل!

بعنوافيوحقوقِهمالذئةِأهلأخكام!بيال!فيجامِعاًكِتابأهـ(075:)تالجوزيَةِقئماينُالعلامةُألفَ()1

الأستاذُألفكَما،ام()619سنةدمشقَجامعةُوطبعتْه،الصّالِحصبحيالدكتورحققهالذمه(أهل)احْكامُ

دارِفيوالمُستأمَنينَالذميئنَ)أحْكامُبعنوافي،الموضوعقذافيدُكتوراهرِسالَةزيدانالكلريمعبدُالا!ورَ

سنة)بغدارفيطبعتالإِسْلاآ(
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والإيْماد!،وطاعمتهعبادتِهفيوالاخولِ،بِهِالإِشْراكِوعَدَم،وَحْدَهِدثهِوالاستسلا!

ئعالى.الئهِمِنَوشَزهِخَيرِهوبالقَضاءِالآخرِواليَوْ،ورُسُلىوكتبِهبمَلائكَتهه

وَقالَ،ا36:النحلأ،اقهَاغبُدواأَنِرَسولاانةٍفيكُلبَعَثْثاولَفَدْ):تَعالىقال

،411:أفصلت،اقهإِلاقبُدواأَ،خَنفِهِنموَينْأيديهِمْبَيْنَمِنْالزُسُلُجاءَ!مُإِذْ):تَعالى

وجل:عزوَقالَ،514:أيوسف،إبا.إِلاتَعْبُدواأَلاأَعَرَلِقَهِإِلاالحُكْمُنِإٍإ:تَعالىوَقالَ

إِ!بهِانزِلَبِحاالزَسولُأآمَنَ:ئعالىوَمالَ،ا23:الإسراء1!إياهُإِلائحْبُدواأَلازبُكَوَقَضى)

وئمَطَعْناسَمِغناوَقاوارُسُلهِعِنْأَحَدٍبَبْنَنُفَرقلاوَرُسُلهِكئُبِهِوَمَلاِئكَةِبِاللّهِآمَنَواثؤْبتونَكأزبِهِعِنْ

1285.:البقرةااثمحيرُ!لَهاِلَيْكَربناغُفراثَكَ

ادلِّهُأئزَلَهاالتىالتًشْريعئةِالأخكامفيبَينهافيماتَختَلِفالزسالاتهَذِهِوَلَكِن

ومَعادَهم،مَعاشَهميُضلِحُوَيما،والآخِرَةالذئيافيالنّاسِمَصالحعلتَحْقيْقِتَعالى

إلىمُختمعومن،أفةٍإِلىأئةًومنقوح!إِلىقوح!منْتخْتلِفُالمَصالِحُكانترولَفا

أَنْئعالىالنهِحكْمَةُفاالتضَتْ،مكافيإِلىمكال!ومن،زمالماإِلىزمالقومنْمخرَ،

وئعَدًدَقوجَوانِبِها،بَغفرِفيالأحْكامُفاختلفَ!تط،ذَلِكَفييُناسبُهمماللنّاسِيُشَزعَ

نسخَأنإِلىالمثَرالع(،وتعادِالأَدْيالؤب)وحدَةِيُعرَفُماوهَذا،السئماوئةالشئرائعُ

الباقيَةَوالشئريْعَةَالخالِدَ،الذيْنَوجعلَه،بالإِسْلامالسئابقةَالشئرائعجَميْعَتَعالىادلهُ

مَمْمَئتُأاليَوْمَ:ئعالىلقوله،دئناًلَ!مْورَضيَه،لعِبادِهِالثهُواختارَه،الذيْنِيَؤمإِلى

13.:الماندة1،ديناًالاِشلامَلَكُمُوَرَضيتُنعْمَتيعَكَيكُثمو،تستُدبنَكُمْلَكُمْ

ألأَدْيالز:تاريخفيالبَحْمظصعوَية

الوضعَلوضعِهالجهدِتكرش!يقتضيواسغشائقبححثالأدْياتتاريخُ

فيولا،هناالموجزِكبحخنابحثلأفيحَصْرُهايُمْكِنُلاكَثذرَةوالأدْيانُ،الصّالِحَ
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منهُ.أوْسعَ

مِنْالابتدائئةِالدّياناقرعَنْالبَحْثُلأمْكَنَالوَقْترمنمُئسغهناكَكانَولَو

والحَيواناقرالالبيعَةِمَظاهِرُفيْهائعْبَدُالئىالدّياناقروعنِوغيرِها....طَوْطَمئةٍ

مَعيْنٍمِنْتأخُذُالتيالأدْيانعلىهَذابَحثِنافيسنقت!رُلكئا،والجَماداتوالئباتاتِ

الكائناقرعَنْمجزدرب!؟لهُعلىالإِلهِإِلىتنظُرُالتيالأدْيانُهيَتلكَ،...مُتَشابِهٍ

وفكَرةُ،)اليَهودئةُ:هيالدّياناتُوهَذِهِ،الالبيعئةِوالطواهِرِوالجَماداتالحئةِ

منَيَتْبَعُهاوَما.(..والكَوْنفشئةُ،والبوذئةُوالمَسيْحئةُ،والزرادشتئةُ،أخْناتون

.اللاديان

ماهَذابَحثَناإِن:فنقولُونعودُ،صعمثعافةًالدّياناقرعَنِالبَخثَإنقُلْنا

أدنيَكونَوأنْ،يوسِّعَوأنْ،البَحْثُيستَعزأنْفيجِبُ،وابتداةمُقَدِّمةًإِلاهوَ

وأحكمَ.

والدّيائةُ،اليَهوديّالدّيْنُوهما،المُنَزلَةَأوْالكِتابئةَالأدْيانَهنانبحثُوسوفَ

فصْلَيْنِ.فيوذَلِكَ،النصْرانئة
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!لأولالفصل

الييهود"لة"لأنة/الد

اليهوديالتاريخ-أولاً.

لليهودِالمقدَّسةالكتبُ-ثانياً.

اليهودِأَنبياءُ-ثالثاً.

الأخراليوموعقيدةالرَّبانيُّونَ-رابعاً.

واليهودالشريعة-خامساً.

المعاصرَةاليهوديَّةفرق-سادساً.

الصُّهْيونيَّةالحركة-سابعاً.
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مدر

...فيهئبْحثَأنْلريْدُالذيالئوعْمنديْنٍأقدَمُاليَهودئةُالذيانةُ

أذبياءِإِلىأوحيَتْنعلَمُكَمافاليَهودئةُ،صُعوباثاليَهودئةِعَنْلبحثهناويعْرِضُ

عُصورِهمكُلِّفييَكونوالمأئفُسَهُماليَهودَأنغيرَ،توحيدئةًديائةًإِسْرائيْلَبَني

الالتِباسِ.بَعضُيَبْدوهُناومِنْدوْماً،بالئوْحيْدِيأخذواوَلَمْموَخدينَ

أشْياءفيْهاأوْ،ومنسوخناسعغفيْهاديائةالأئبياءِمَعَئطَورِهافياليَهوديةَإِنثئم

يَعْتَرِفونَولا،والمنْسوخبالنّاسخيعتَرِفونَلااليَهودَلكن،القَديْمإِلىئضَمُّجَديْدَة

بالضمِّ.

ئتبيُّنُلالا!لناوشاق!،صعْبٌالتّاريْخخِلالَاليَهودئةِالدّيائةِتدرُّجوعرْضُ

الملَلأَهلُكَتَبَهاالتيالأبْحاثِفيعنْدَناوليسَ،بوضوعالتّاريْخمَراحِلَالئبيُّنِكل

إِلىنرجِعَأنْالأدْيانمُعْظَمفيوعلَيْنا،اليَهودئةِتاريخعَنْواضحَةٌفِكْرةوالنِّحل

منَبهاموحىسماوئةأئهاعَلىلاالأديالماإِلىينظرونَالذينالمُقارئةِالأدْياتعُلَماءِ

والرِّيْبَةِالمثئكعلىمَبْنئةٌوأَقْوالُهمهَذاالبَشَرِ،صُنْعمِنَبَلْ،وئعالىسبحانهادلهِ

الأشْياءِمِنَئستَفيدَأنْيَنْبَعىأئدناعلى،صرفَةعِلْمئةإذاًفليْسَتْ،الاحْتِمالِووجودِ

بابُأمامَناينفَتِحُذَلِكَوبكلِّ،وحَفْرياتِهِاكتشافاتِهِفيالتّاريْغأظْهرَهاالتيالثابتَةِ

ذَلِكَ.فيئتْرىوالصُّعوداتَ،كَبيْراًالسئؤالِ

لنا:بُذلاواضحاًالبَحْثُيَكونَوَلكي

والاجتماعئةِ.السِّياسئةِتَطوراتِهفياليَهودتاريخمِنْجانِبٍذِكْرِمِنْ-

عليها.يَعتَمِدونَالتيالمُقَذسَةِالكُتُبِعَرْضِثُئم=

فالآخرين.السَذلافموسىالمي!بإِبراهيمَمُبتدئينَ،أنبيائهمذكْرِثُئم!

الآخِرِ.اليَوْمعَنْفكرَئهمإِلَيْهِوَماملَتْعَقيْدَئهُمذَلِكَخِلالَوئذْكُرُ!

وشَرْعَهُم.اليَهودِعاداتِئشْرَحُثُئم!
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القَرتفيهُصلحيهِمبَعْضُتَثاوَلَهالذيوالإِصْلاحلفِرقِهمئعْرِضُثُمَّ!

عَشَر+الثامنِ

اليَهرديّ:التّارلْخ-أولاً

إِسرائيليونَ،إِثهُمْ:ألْفُسِهُمعَنْفيقولون)إِسْرائيْلَ(إِلىألْفُسَهُماليَهودُيَنْسُبُ

)إِسْرائيْل(:همااسمانفلى)يَعقوبَ(إِبراهيمَ(بْنِإِسْحاقَبْنُ)يَعقوبُهووِإشرائيْلُ

هوَهَذاعلىفإبراهيمُو)عِبْرّيونَ()يهود(أيضاًللإِسرائيليينَويقالُ،و)يعقوب(

إبراهيمَ،ابنإِسماعيلالمستَعْرِبَة()العربِجدُّهوَنفسِهالوَقْتروفياليَهودِ،جدُّ

وابنُهانتَقَلَثُثم،كَلْدانمِنْ)قُوْر(يَسكنُأبوهوكانَ)تارِح(ابنهوَأ!ممحلاوإبراهيمُ

ووَعْداً،كَلماترمنهوتلقى،رئهإبراهيمُعَرفَوهناك،فيهافأقاما()حزانإِلى

...حزانَوتَرَكَالوَعدِلهَذافسُرَّ،المُقَذسَةِبالأرْضِلشعبِه

وانتشَروامصر،شرقيِّشَمالِ)غونر(فياستقزوااليَهودِمنقسماًإِنثُئم

موسىقادَهُمحَئىكَثيْراً(الثاني)رَعْمسيس!فاضطهدَهمالزمنُعَلَيْهِموَمَضىفيْها

الموعودَةِ.الأرْضِإِلىمِصْرَخارحإِلى

فأتىسيناءَ،طورِفيالسئلامُعَلَيْهِمولممىإِلىبكلماتِهِألْقىتَعالىالنّهَإِنثثم

منكَبيْراًعَددأالتِّيةبهموامتذوخالفَهابهايتَّعظْلممِنْهُمقسماًلكن...قومَهُبها

)كَنْعان(علىال!هُجومَفيْهايَسْتَطيعونَحالَةٍفيأئفُسَهُموَجَدواإِئهمثُئمالسِّنين...

إِلا،فيها...واستقزواوفتَحوها)فِلسطيْن(بأرْضِاليَوْمَيُعرَفُمائقيمُكانتالتي

أَنْوأرادوا،ء..طويلةٍلمذةٍالفلسطينيينَحاربوالَدوداً،عَدواًذَلِكَعِنْدَحاربواأ،لهُمْ

الفلسطينيينَوحاربَ)شاؤول()1(ملكُهُمفأصبَحَ،يقودُهمملِأعَلَيْهِميَكونَ

)داوود(مكائهاطكمعلىواستَوْلىأمامَهمفهُزِمعادَلَكِئهُالأمْرِ،أؤلِفيوأفلَحَ

)طالوت(.الكَريمالقُرآنفيتسميتُهوردتوقد()1
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سليمانُ،ابنُهخلَفهثُئماليَهودَ،وحكمَ،جالوتَوقتَلَ،الفلسطينيينَفحاربَ

)كممليمانُ(وبنى،الاموالُوكعُرقوكَبيْراً،توسمعأسليمانَعهدِفيالملكُوتوسئع

...الهَيكَل

فيقسم؟قسمينِفانقَسَمَتْ،إِسْرائيْلَالوهَنُأصابَسُليمانَوفاةِبَعْدَ

دولةوأمّاإِسْرائيْل(.)دولةفسُمِّيَت:الشّمالِدولةأمّا:الجنوبِفيوقسم،ال!ثئمالٍ

يهوذا(.)دولةفسُمِّيَت:الجنوب

الذوْلَتَيْنِبيْنَالقتالُواستمز...الشمالِدولةِمنأقْوىالجنوبِدولةُوَكائت

إِسْرائيْلَ،دَولَةَيَهوذاافسَحَتْ.م(ق)722عاموفي،الزمَنِمِنَقَرنينِخِلالَ

يَهوذاأنغيرَالمملكتينِبينَتَوْحيْذوحصلَأهْلِها،أكثرُوئفيَ،عا!مَتَهاخَلواودً

هَيْكَلَ)البابليونَ(وهدمَ)ا!لصْرييِّن(ثُئم)الآشورييِّنَ(نيْرِئحْتَوقَعَتأنْلبثَتْما

إِلاإِلَيْهاالإِسرائيليونَيعُدوَلَمْ،أرْ!همناليَهوديالسعْبُوفز،العَظيمسُليمانَ

عامهُدِمتالقُدسَأنعلىاليونالأ،عهدِفيأقْوياءَوأصْبَحوا)قورش!(عَهدِفي

.(م07)للميلادسبعين

الدّيائةِ،قواعِدَويَضَعونَوَبدْرُسُونَيَبْحَثونَالزبانثونبَدأالتّاريْخذَلِكَومن

وازدهرَ،فيْهاواستقزوا،أورباغربِإِلىمِنْهُمقسئمففز،ذلكَبَعْدَاليَهودُوتشئتَ

المُسْلِميْنَعهْدِفي)إسبانيا(الأندَلسفيولقوا،والفَفسَفَةِبالبَحْثروأخذوا،شأئهُمْ

الدِّراسةُفتقذمَت،شَديداًوئسامُحأحِرئةًالميلادي(12-)9القرنفيخاضةً

ألْحاءِجَميْعفيشديدأاضطهادأاليَهودُلقيَ،الضليبئةُالحروبُبدأتْولَفا،عندَهُم

القرلأفياليَهودِمنفقُتِلَ،المَسيْحيوتاحئلهاأنبَعْدَإِسبانيافيلاسئماالغريىِّالعالم

(ام)092عامإِنكلترامناليَهودُوطُرِدَ،شخصٍألفرمئةُالميلاديعشرَالخامسَ

عليهم:القاسيةُالقَوانيْنُوفُرِضَتْ،والبرُتغالِوإِسبانيافَرئساومن

الأرْضَ.يَمْلكواأنْيَسْتَطيعونَفلا-
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قيمَةَلابمهنٍللعَملفاضطروا،الحزَةِالحرفحبَعْضِمُمارَسَةِمنومنعوا!

الإِسْلامئةِ،الممالئرإِلىييلْجؤونَيُنْفَونَالذينَوكانَوالحرمانَبالذُّل!وعاشوا

أشذفيْهافقاسوا،)بوئندا(إِلىالألمانُاليَهودُهربَكَما)بوئندا(إِلىمِنْهُمقسثمولجأ

الئوْرَةِأفْكارَأنعلى،الإِسْلامئةالبلارفيإِلاحلُّوا!لىواضطهِدوا،الوَيلاتر

فعادواحرِّيغهمبَعْمقَإِليْهِموأعادَت،مَوْقِفَهمعززتالأمريكئةِوالثوْرَةالفَرنسئة

لمفإِئهمروسيافيأمّاأمْرُهمفقَويَ،الر!سماليِّالنِّظاممِنَواستفادوا،يَغملونَ

191)البلشفئةِالثورةِبعدَإِلاحقهمينالوا V)قادرينَغيرَفيْهاظَلّواأ،لهُمْعلىم

دولةًلليهودِالرُّوسحُالسُّوفييتوألشسَ،المُمارَسَةِحقديْنِهِمشَعائرِمُمارَسَةِعلى

ام(.)349)بيروبيجان(فييهودئة

وئزْعة،صُهْيونئةئزْعةمُختَلفتينحركتينِبروزِإِلىاليَهودتحرُّرأدَّى

اضطِهدَ)هتلر(عَفدِوفي،الاخْرىمَعَإِحْداهُما،الئزْعتالأوتحاربت،إصْلاحيَّة

هتلرقَتَاحَالثانيةالعالميَّةِالحربأثناءِفيإِئهُمْويقال!،الخناقُعَلَيْهِموضُيِّقَاليَهودُ

مَلايين)1(.سئةِإِلىنسمةملايينخَمْسَةِمنوذَبْحأوِإعداماًشَئقاًمنهم

بِلاثرفيإِلاالعالمأئحاءِقياضطهدوااليَهودَأنالبَحْئرهَذامِنْويظْهَرُ

هيَبالإِحْسالأعامَلَتْهُمالتيالبلادُهَذِهِوالسَّلامُ...الحرًيةفيْهارأوافَقَدْ،المُسْلميْنَ

ومثلوا)فلسطين(،أراضيهابَعْمقِعَلىفاستولواإِليها،سهامَهموخهواالتىالبلادُ

الجميل.لنُكرالأمثلىأسوأفَكانوا،وتنكيلاوانتههاكأوسَفْكأقَتْلابأهليها

تَنَاخ(:-القَديْم)العَهْدُلليهودِالمُقَدَّسَةالكتُبُ-ثانياً

المُقَذسَةِالكُتُبِعَنْفكرةنأخذَأنْيَنْبَعىاليَهودعَنْالبَحْثرفيندخُاحَأنْقَبْاحَ

الهُلوكويسْت.وجودَأئكرَتْالجادةالدِّراساتوبعضَأنعلىب)الهولوكست(لّاريخياَعُرِفَفيما()\
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ومَوضوعائها،أجْزاؤهاهيَوَما،جُمْعُهاتمكيفَنعرفَوأنْاليَهودُ،يئخذُهاالتي

فعَقيْدَة،عِئمئةًدِراسةً(والأخلاق،والعِبادَة،)العَقيْدَةحيثُمندِراستُهافيُمْكِن

والكُتُبُ،المُقَذسَةِالكُتُبِفيواضحةًتَظْهَرُأنبيائهمورِسالَةُوتاريخهماليَهود

وهيوتاوِيخها،اليَهودئةِالدّيائةِعَنْللبَحْثرفئانرمَعيْنهَذايومناحَتَّىالمُقَدَّسَةُ

وأوْسعَها.المَصادِرِأعظَمَئكوْنُوتكادُ،ذَلِكَفيأورمصدز

يُسمِّيهمافكؤنت،الأناجيْلمَعَجُمِعَتْاليَهودعِنْدَالمُقَذسَةُوالأسْفارُ

:قسمانإذنالمُقَذسُفالكِتابُ،(BIBLE!المُقَذسِب)الكِتابِالمَسيْحيونَ

)ئنَاخ!اليهودويسميه(TestamentOld)القَديْمُالعَهْدُ-ا

Tanakb)

(TestamentNew)الجَديْدُالعَهْد2ُ-

كُتُبهمفيهلأناليَهودئةِالدّيائةِعَنْبحغنافييهمُّناالذيهوَالقَديْمُوالعَهْدُ

الأوْلىالمَصادِرِإِلىترجِعُمنهنسمخةأيدينابيْنَليسَالقَديمُالعَفدُوهَذا،المُقَذسَة

الألْبياءِعهدِمنشيءَولا،السئلامُعَلَيهِموسىعهْدِمنشيءَفلامنها،أخذالتي

وحم،عهدِهمعَنْمتأخِّرأوقات!القَدمتمتحرقفيًالعَهْدوإِئما،لليهودِالآخرين

عِنْدَبهامأخوذٌمنهنسَغثلاثُ،النُّسخمنالعَديدَاليَوْمَأيْديناوبيننحتلفاًجَمْعاً

الأخْرى:عَنْمنهانسخَةٍكلتخْتلِفُ،والنَّصارىاليَهودِ

يونانئةٌترجمةٌوهي)السبْتاجنت(تسمى:(Septuagint)السبعينية-

اليَهوديَّالشئرعتتضفنوهيالميلادِ،قَبْلَالثالثرالقرفيفيالعبريَّةِاللُّقةِمنئقِلَتْ

العُصورِفيالفَديْمَةِالكَنائسِفيئقْرأوَكائتْاليَهور.تاريخدونَخاضؤبصفةٍ

الأوْلى.الئصْرانئةِ

النُّسخةهَذِهِجَمَعَوقدالذارجة(أو)الشئائعة:(Vulgate)الفولغاتا!

كلالماسورةِعَنْتخْتلِفُوهي،اللاتينئةِباللُّغةِجَمَعَهام(042:تجيروم)سان
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المَسيْحئةُالكنيسةُبِهاتأخُذُالتيالأؤلىالنُّسخَةَالمُقارَبةِبَعْضَوثقارِبُالاختلافر،

للماسورةِ،ذَيْلاوجَعَلوها،مَنْحولَةفعدُّوهاالبروتستانتأمّا،البروتستانتكيرِمن

.(Apocryphaع!)أبوكريفاالمنحولِبالعَهْدِوسفوْها

السئادسِالقرنيْنِبينماوجُععَتْ)المستلمة(:(Masoretes)الماسورة-

إِلىوترجِعُ،حلبَفيوجِدَتْلهامَوجودةمَخطوطؤوأقدمُ،الميلاديينِوالعاشرِ

بالئغةِبكامِيهِالقَد-العَهْدِثمنالنُّسخَةُهَذِهِوتتصئنُ،الميلادفيالعاشرِالقردأ

وفيترتيبِهافيالاختلاقركل)السئبْتاجنت(الأوْلىعَنْالنُّسخَةهَذِهِوتخْتلفُ.العِبْرئةِ

منالبُروتستانتعِنْدَبهاومعتر!اليَهودِ،عِنْدَبهامعتر!نسخَةٌوهيَئصو!ها،

الثصارى.

وفينصِّها،في-ذَكَرْناكَماتخْتلِفُالقَديْمالعَهْدِمِنَالثلاثُالنُّسمَخُهَذِهِ

وسنأخُذُ،وأقسامِهالترتيبهَذاعلىجرياًالآنوسنبحث-أقْسامِهاوفيتركيبِها،

الئقليديّونَ.اليَهوديَقولُبِمافيه

الكِتابات(-الألْبياءِأسْفار-)التَّوراةأقسام!ثَلاثَةِإِلىالتَّناخ)1(ينقسم

اليَهودِتاريخُالأسْفارهَذِهِوفي،أسْفابىخَمْسَةإِلىتنقسموهي:التَّوراة-1

الأسْفارهَذِهِبهاويقحدُ،كَثيْراًالتوْراةِإِلىيشيرالكَريْمُوالقُرمنُ،المُثَزلَةوشريعتُهم

فهي:الخمسةُالأسْفارُأمّاكيرِها،منْوقليلا،الأخصِّعلىالحمْسة

النَّبيِّعهدِحَتىالعالموتاريخُ،الخَليقَةِبَدْءِتاريخُوفيه:الئكْويْنِلهفرُأ-

حعبوأقاصتطنأقاصيص.إِذأفَهوَالسئلامُ.عَلَيْهِيوسف

خُروجِهِممنْاليَهودِتاريخُوفيهيوس()اكسود:الخُروجأوالتِّيهِلهفْرُب-

هُختَصرُالسِّفرهَذاوفي،شريعَتَهموسىفيهلقنهُمالذياليَوْمَحَئىمِصْرَمِنْ

البرلطانية.المعارفدائرةذكرتهماوهو،الئقسيماقرأحدِفي)1(
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العا.الموجَزوبيائها،الشئريْعَةِ

الإِجْمالِوجْهِعلىيَحويالسِّفرُوهَذا:اللاويينأوْالئوابينَسعفْرُت-

اليَهودِ.شَرعْمِنْذَلِكَشابهوَما...(والنكاح-والأخلاق-)العباداتوالئقريبِ

الضحراءِ،فيإِسْرائيْلَلتجوُّلِسَغالسِّفْرِهَذاوفيالأعْدادِ:سعفْرُث-

وئعْدادُهم.بَيْنَهُمالأراضيوتقسيمُ،كَنْعانَوغزوِهِم

أخلاقئة،ونصائغ،سريغتاريخيعرضنوهو:الاشْراعئثنيةِسعفْرُح-

وقاتِهِ.ثُئملقومِهِموسىوتبريكُ،خاضةوئشْريْعاث

اليَهودِ،عِنْدَالئوراةِمنقدسيًةِأقَلُّالألْبياءِوأسْفارُالأَنبياءِ:أسْفارُ-2

والمُلوكِ--والقضاة-)يشوع:أسْفارِمثل،أنبيائهِمأسْفارَتتضفنُوهي

أسْفابى.ثَمانيَةُوعَدَدُها.(..وصمويل-وراعوث

فيالاتِّجاهِمُختلفةُتاريخئةأوشععْريَّةُئصوصنهيَوالكِتاباتُ:الكِتاباتُ-3

الآثارِ.منذَلِكَوغير،)الزَّيورُ(وأهَمها،شَكْلِها

فيماجُمِعَالذيالشُّفَهيئالشَّرعويعذوئهُ)التُّفمودُ(هوَ:مخركِتالثولليهودِ

للكِتابِوئحْليلائهُموأقْوالُهُمْوأعْمالَهُمُالربانييِّنَشُروحُإِلَيْهِوأضيفَتبَعْدُ،

نسختانولهالأرْثوذكس(.)اليَهودُعندمقذساًكِتابأكذلكيعاوهوالمُقذسِ،

-الإطلاقعندالمقصودوهو-(البابلي)التلمود:هما،كبيرأاخغلافاًنحتلِفتان

(.الأورشليميو)التلمود

ليَهردِ:اأَنْبياءُ-لثاًثا

يَكُنلمنبيئعَنْبحثألذلكَئقدِّمُلكنَّا،خاضةإِسْرائيْلأئبياءعَنهنانتكفم

والسئلامُ(:الضلاةُعَلَيْهِ)إِبراهيمُوَهوَحنيفأكانَوِإئمايهوديّاً

غيرِأي-العلمئةالأديافيمؤرِّخيفكرَةُكانت:السلامعليهإبراهيم-أ
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يؤّيدُهالاخيالئةٌشخصئةٌوالسئلامُالطثلاةُعليهإبراهيمَشخصئةَبأن-الدِّينئةِ

السئماوثةِبالرِّسالاتِالاعترافرعَدَح!مِنْينطلِقُالذيالزأيهَذاأنغيرَ،التّاريْخُ

علىيسيرُكَبيْرٍعال!لدراسةِئتيْجَة،للطثوابِومُجانمثصحيحغيرُأ،لهُتبثيئَ

(.وللياليوناردوالعالموَهوَنفسِها،اللاديْنئةالعِلْميّةِالطَريْقةِ

سورئة-شَرقيشَمال-الجزيرةِأرْضِفيالتّاريْخَيَدْرُسُوَهوَذَلِكَلَهُتبئين

ويتتتجُ،يُحَقِّقُالسِّنينِمنعَدداًواستمز،الكَلْدانييّنَوَضْعَوعرَفَعرَفهاوفد

إِلَيْهِانتهىماوئشرَ،حقيقثةٌشخصئةهيَإِبراهيمشخصيةَأنإِلىأخيراًفاهتدى

اليَهوديِّ(والذيْنِإِبراهيمَتاريخ)اكتشافاتُأسْماهُكتابفيام()369عامبحثُه

فنقولُ:والمثئرجالاستطرادبَعْضِمَعَذَلِكَفيبحثَهُنئبعُوِإ،لنا

)ننّار(يسمونهبإِلبماخاصتَةويؤمنونَ،الطبيعَةِبمظاهرِيَعْتَقِدونَبابلَأهلُكانَ

التىالعِبادَةتلكَ،الخصيبالهلالِفيمنتشرةالأوْثادطعِبادَةُوَكائتالقمرِ،إِلَهُوَهوَ

مِنِّوَثنأوْ،الالبَيعَةِمَظاهرِمنبمظهرٍيتمثلُفَهوَ،مادئةًصفَةللزبِّتجعلُ

)أور(،فيوِإبراهيمُإِبراهيمَأبوكانَحينمامُنْتِشرةًكانتالعِبادَةُهَذِهِ،الأوْثالما

ب)الإِلهِيؤمنانكاناهناكلعفهماإِدهما)وللي(:يَقولُ)حزانَ(،إِلىانتَقَلاوحينما

تمجُّإِبْراهيمَئفْس!وجعلتْالآراءَ،غَئرَتِحوادثُعهدِهمافيوحدثَننّار(،

،سيِّئةٍحالؤفيوكانوا،حروبِهمفيهُزمواالكَلْدانييِّنَأنذَلِكَالأوْئالو،عِبادَةَ

علىقادِرؤغيرآلهتَهُأنفوَجَدَإبراهيمُفنظرَ.بها..يؤمنونَالتيآلهتُهموهُزِمتْ

ئنْسَبَأنيجدُرُالتيالستاميةِالفِكْرَةِحقيوفيإِلَبماعَنْيَبْحَثُوصارَفنبذَهاأمْرِها،

الأحدِ.الواحدِالإِلهِبوجودِإِلَيْهِفأوْحيَ،الوَحيصوتَفسمِعَ،للإِلَهِ

ثلاثَئعْطيْناالفِكْرَةِبتلكفإِذاالجَديْدِ،للإِلهِإِبراهيمَتصؤرَ)وللي(ويشرجُ

هيَ:ل!لهِجَديْدَةٍصفات!

ولاحَجرأفليس!،لَهُماديّتَمثيلَلامجرَّدإلَة-ادنهأي-)يهوا(أنا-
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الأذْهالأ،قيمُمثلٌالمادةعَنْمُنرةهوَإئما،الطبيعَةِمَظاهِرِمنمَظهرأولاحَيوانأ

بمَخلوقاتِهيتصرفُوَهوَ،فيكونُ)كُنْ(ءِللسيفيَقولُ،مِنْهُبكئِمةٍيخلقُخالقوَهوَ

يَشاءُ.كيف

حريطروَهوَ،إِبْراهيمَمَصْلَحَةِعلىحَريطرفَهوَ،وخيرعدْلإلَهُإلّه2-

فعلِهِ.وإلىإِلَيْهِويدعوعَلَيْهِيحضُّهوَإذكلِّهالخَيْرِعلى

الذينَكالأزبابِيفعلُفلا،وشخصيَّتَهُفرديّتَهُل!لْسالايُعطىإِ،له3ُ-

بحوادِثهايهئمونَوالذينَ،أفْرادِهادونَنفسِهابالقبيلةِخاضةٍبصورَةٍيهتَّمونَ

ويعقوبَ،وإسحاقَإبراهيمَإِلَهُإِ،لهُ،مُعئنٍشخصبىدونَجَميْعِهموأفرادِهاجَميْعِها

)يهوا(.خليلُوإبراهيمُ

الخاصئةقيمتُهالها،القبيلَةِعَنْمنفَرِدَةًالإِئسانئةُالشخصئةُئظْهَرُوكذلِكَ

الطْبيعَةِ.ومظاهِرِالماذةِعَنْمُنفَرِدةالإِلَهِشخصئةُظَهَرَتْكَما

صراطٍفيالإِئسانئةُدَخَلَتْفَقَدْ،للبَشَرئةِتَقَدُّآأَهَمُهيَالئلاثُالصِّفاتُهَذِهِ

الفرديّةِ.والسخْصيَّةَوالخَيْرالئجريدِصراطُهوَجَديْدٍ

عادةَوَضَعَإِبْراهيمَإِن:-ولليويوافِقُها-أيدينابينَالتيالئوْراةُوتقولُ

غيرِهم.عَنْأئباعَهالعادَةبِهَذِهِومئؤَ،الخِتال!

علىالوَحيُنزلَأنْبَعْدَاليَهودِزمنُوهَضى:السلامحليهموسى-ب

اسمعَرفواإِئهم)يهوا(عَنْإِبْراهيمُلَهُمْيُقرِّرهكانَمايُدْرِكونَيَعودوافلمإِبْراهيمَ

غيرُهميؤمنُكَما)إِسْرائيْلَ(إِلَهُأَ،لهُيَعْتَقِدونَكانوالَكِنهُم،إِلةأ،لهُوعرفوا)يَهْوا(

يَهْواأَنَّإِلا،قو!لهاولهامَوجودةالاخْرىالآلِهَةَأنأَيْضأيَعْتَقِدونَوكانوا،بأرْبابِهم

قائذوهوَبمثمرْعِهالسئلامُعَلَيْهِموسىوجاءَ،ويقوِّيهايساعدُها،إِسْرائيْلَإِلَهُهوَ

مِنْإِسْرائيْلببَنىوخَرَجَ،ومعْرفَةٍوحكمؤبقؤ،وَراءَهُالنّاسَيقودَأَنْيَسْتَطيعُكَبيْز

سيناءَطورِفيوحيَهئلقْىإِ،دهُثُئم،كَثيْراًيضطهِدُهم(الثاني)رعمسيعسوكانَمِصْرَ،
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الفِكْرَةَيحرىقانونوَهوَ،شَرْعِهقانونُوفيها)بألْواحِه(وعادَ،العَوْسَجنارِعلى

فيئجِدُهاذَلِكَوماذة،الئعبُّديِّوالسرْعالجَزائيّالقانودماوعنِ،اللهِعَنْالخالِصَةَ

اليَهودثةَالدّيائةَالسرْعُهَذاوكانَ،القَديْمالعَهْدِمِنَوالثالث!الثانيالسِّفرَينِ

السئلامُ.عَلَيْهِإِبْراهيمَشَرعْإِلىبالإِضافَةِ

يَفْهَموهاوَلَمْ،موسىبفكرَةِجَميْعأاليَهودُيأخذِوَلَمْ:مخرونأنْبياء-بر

الآخرينَالآلِهَةَاعتقَدَمنومنهم،عليهاخَرَجَمنمِنْهُمإِنبَلْفهمِها،حقكلّهم

وأئلهُ،إِلههم)يهوا(أنْيَعْتَقِدونَكانوااليَهودَأنريبَولا،أرْباباًالاخْرىللأمم

للشُّعوبِالآخرينَالآلهةَأنيعتقِدُمِنْهُمكَبيْرأقسمأوَلَكِنَّشَيْء،كُلِّعَلىقادرٌ

أمامَها،)يهوا(إِلَهِهِممنالعونَوَيطلُبونَالآلهةهَذِهِيَخْشَونَفَكانوا،،لهةٌالأخْرى

ذلكَ.وغيرِالأحْلامطَريْقِعَنْإِشاراتِهويتلقونَ

)شمالئة،دوْلَتَينفتفزقوا،قَبْلذيمنرأيْناهُبِماتاريخِهمقيوأصيبوا

الآوئةِبيْنَيَظْهَرودالأذبياءُوكانَ،الذوْلَتَيْنِبيْنَالحربُووقعت!وجنوبثة(

ويتَوعَدوئه،،وَيعِدوئهُ،ويوبِّخوئهفيَنْصَحوئهالمضطربِالمثئعْبِهَذافيوالاخْرى

بئواحَئىبِهِمزالواوَما،والمُلولزوالالالِميْنَالأغنياءعلىلعَناتِهميصبُّونَوكانوا

و،لَهُمْقيمَةَولا،لَيسوا،لهةًالأخْرىالأرْبابَوار،أحذواحذالنهَأنأذْهانِهمقي

لَهُمْووضَعوا،فيهيتحكمُالذيهوَوأئلهُبأجْمَعِهالكَوْنَخَلَقَالذيهوَاللهَأن

موضئحاً.موسئعاًشَكْلاوأخَذَتْالدّيائةُفتوسئعتر،للألْواجوالشُّروحالقواعدِبَعْضَ

:الزَبانيُّون-رابعاً

اليَوْمفكرةالئوْراةِفيليسَ)اِ،لهُ-:القَلْقَشندفينقَلَهُفيما-الفِداءِأبويَقولُ

كانوااليَهودَأنيُضيفونَغيرأئ!لهُمْ،ذلكالأجانبَالباحثونويؤيدوالمعادِ(الآخرِ

مثهوتَخْرجُ!نيَحْيا،فيهوتَدخلُالجَسَدِ،ثانيةُوهي،الرّوحبوجولرليَعْتَقِدونَ
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يُدعىمكاد!فيتجتمعُفالأرْواحُ،خاصّاًوجودأللأرْواحويجعلونَ،فيموتُ

ويقومونشرَّها،وَيخشَونَ،القَرابينَاليَهودُلهاوُيقدِّمُ،فيهوتَبقى)شيؤل(

منها.خَوْفاًبتَعْويذاتِهم

خَيْراًإِنْعمِلَعفاالذئياهَذِهِفييُجْزىال!ئسانَأنيَغتقِدونَألهُمْعلى

بالشئز،يُجْزىلَكِنَّهُالخَيْرَيفعَلُمنالنّاسِيَكونَبيْنَوقَدْ،فشرشرّأوِإنْ،فخيرٌ

قبيلتُهفعلتُهالذبدبالشئرِّفيُجْزىغيرهأعمالِعَنْمسؤوذألهُعِنْدَهُموتَفسيْره

...غيرهيفعلُهعفامسؤولٌوَهوَ،شَعْبِهابنُوالإِئسانُ

هَذافييتمُّلاالعدلَاروَجَدواالئكباتُوأصابَتْهُمالتّاريْخُبهمتقذمَولَفا

فييفكرونالريانثونَفشَرَ،سَعيدينَيتمئعونَالشئزذَويمِنْكَثيْراًوأن،العالم

الرًبانيُّونقالوهكذاجَزاءَها،لتَلقَىستَبْقىإِئهافَقالوا:الأرْواحفيونظروا،

اليَهودمنَطوائفَبأنعِلماً،الميعادِ()يَوْموَهوَ،الأرْواحُفيهلجْزىمخِر(ب)يَوْم

مَعادَ.لاأ،لهُباعتقادِتمسئكواالذين)الضدوقيونَ(منهم،الفِكْرَةبِهَذِهِيقولوالم

التيالأحْكامَويفصِّلونَ،ويشْرَحوئهاالئوراةَيفسئرونالزبانيُّونَواستمز

شَريعةٍأحْدَثُوفيه)التُّلْمودِ(فيئجِدُهاوكتاباتهمأبْحاثِهمومجموعُ،فيهاليْسَتْ

لليَهودِ.

واليَهـوذ:الشَّريْعَةُ-خامسأ

)الإِلَهِ-فكرةَشَرَحْنافَقَدْ،اليَهودئةالشئريْعَةهَذِهِبَعْضُالبَحْمشفيمَعَناتَبيًن

والخِتانَ(.-كَنْعانَبأرْضِوالوعد-والمعادِ

السًلامُعَلَيْهِالمَسيْحَيعني)المَشيْخَةَ(سيأتيبأ،لهُاَمَنوااليَهودَأنهناوئضيفُ

والأمْنَوالمحئةَوالسًّلامَالعدلَوَيجْعَلُوالشئرِّ،السّوْءِمنعَلَيْهِهُمْمِمّاليُنْقِذَهُم

العالمَ.تَسودُ
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اليَهودِ:شَريْعةِومِنْ

جلدِه.لَمْسِأَوْلَمْسِهِأوْالخنْزيْرِلحمأكلعَنْالئهيُ-

نيسائهم-أَبد-141/نيسان(فيويقع،الفِصحعيدُهوَأَعيادِهِموأكبَرُ=

الخُبْزِأَكْلعَنْفيهيمتنعونَ،أيامسبعةَوششَمِرُّ،نيسانإِلىويمتدُأواخِرَمذار،يعني

يريدونَوكألهُمْمِصْرَ،مِنْلخُروجِهمالعيدبهَذايَحْتَفِلونَ،الخَميرةُتدخلُهالذبد

التيالمطبخأوفييَستَعْمِلواأَنْلَهُمْيصحُّولاجَديْداً،عاماًيَبدؤواأنْهَذاباحتفالِهِم

السئابقِ.العامفياستَعْمَلوها

الخَلْقِ،منالسابعاليَوْمعِنْدَهُموَهوَالسئبتر،بيَوْمأيْضاًيَحْتَفِلونَوَهُمْ-

عَنْفيهيتوقفونَفهُم-يَقولونَماعلى-للعوالمخَلْقِهبَعْدَالزبُّفيهاستراحَ

فيالعِباداقرتِلْكَيؤدواأَنْعَلَيْهِملِزاماًوليسَبالعِباداتِفيهويقومونَ،العَمَل

بيوتِهم.فيمنهاكَبيْراًقسْماًيؤدُّونَبَلْالقَديْمالهَيْكَلِمحَلحَلالذبدالكَنيسِ

ائعا!رة:اليَهردِنِرَقُ-سادساً

ثلاثٍبذِكْرِمنهائجْتَزئُهَذا،النّاسِيَوْموقي،السئابقِفيعديدةٌفرولليهودِ

:فقالمندلزون(أموسىاسمهيهودبدألْمافطفيلسو!قامَفَقَدْ،مجموعَهُمتمئلُ

أنفسَهميعتَبِرواوأنْ،بَيْنَهُيعيشونَالذبدبالمثئعْبِثقافيّايتمثلواأنْيَجِبُاليَهودَأإِن

المواطنينَ(كبقئةِمَواطنينَالسعْبِذَلِكَمن

ونظر-اليَهودِ،عَقائدِمنكَثيْرعَنْالئخلىتقتضيهَذِهِمندلزونئظَرئةَإِن

ذَلِكَ:وبيانُفيها،ورفاًالحَياالى

مَحَمتينٍبعهدٍارتبطَالذبدالمُخْتارادلهشَعْبُ؟لهُمْيَعتقِدونَاليَهودَإِن:أؤلا

مَصائبَيتحمَّلَوأنْأوامِرهُيُطيعَأنْادفهَعاهدَفَقَدْ-العهدَيُقيْمَأَنْفعليه،ادلهِ

ذَلِكَوششحقُّخطاياهُيغسلُالمصائبَبتحمُّلِهوَهوَالمُخْتار.شَعْبَهُليَكونَالذهرِ
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ختيارَ.لاا

الأخْرىبالشمعوبِيحنتلطَأنْإِلىاليهودفيالسعبَفيدعو)مندلزون(أمّا

المُخْتار.المثئعْبِفكوةِعَنْيتخفىأنْإِلىإِذنْيَدْعوهُفَهوَمنها،جزءأويُصبِعَ

اليَهودِمنتقتضيطَريْقتهاعلىالأخْرىالشُّعوبِبيْنَالعادئةَالحَياةَإِنثانياً:

كغيرِهِم.يَعيشواوأنْ،فيهالعَملوترْلزالشبترمبدأعَنْيتخفواأنْ

العودةِفكرةِعَنْحتماًيُبْعدُهمالأخْرىالشُّعوبِفياليَهودِائ!هارَإِن:ثالثأ

لقدْإذاً.الأؤلالمَوْطِنإِليهمبالنِّسبَةِهيالتي،(الميعادِ)أرْضِالموعودةالأرْضِإِلى

الأرْضوعن،السبْتوعنالمُخْتار،السعْبفكرة:عَنْوأئباعُهمندلزونتخفى

بادئهِ.والإيْمالماالتًوْحيْدمنَمُبْهماًئوْعاًعِنْدَهُمالدّيْنُوأعمْبَحَ.الموعودة

و،لَالفَريقَيْنِبينثِزاغوحصَلَهذِهمندلزونلدَعوَةِاليَهودمسائرُنَصذىوقد

طائفتنِن:إِلىاليَهودِأمرُ

القَديْم.بالدّيْنِالمتعلِّقونَوهم)الأرثوذكس(-أ

فرقَتيْنِ:إلىبدَورِهاانقسمتوالتي)اللاأرثوذوكس(-ب

فهم،القَديْمَةالتًقاليدِمنبكَثيْرٍيأخُذونَلاوهم:الإِصلاحيَّةالفرْقَة-

السئبْتيَوْيعطِّلونَولاورصالخثْزيْر،،المُترجمةِبالفغاقرالتَّوْراةَيقرؤون

وألْمانيا.أمْريكافيكَبيْزعددالفِرَقَةهَذِهِومنالأحد،بَلْ

نريوسبتالدمئبْض،-حماخنرياِلخْزيْر،وهي:المُحاظِةالفِرَت-

معه.نعيش!الذيبالشَّعْبِمندَمِجَةُتَبْدوأنْئحاولُكانتوِإنْ

الصُّهْيونيَّةةالحَركَةُ-سابعاً

إِعادَةأي،الصُّهْيونئةِالحركةِقيامُهيالمُعا!راليَهودِتاريخفيحادثةٍوأهَمُ

اليَهوديّ.الوطنِتَكْويْن
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تأخُذُلافهيَوبالتِّالي)1(،قومئةٌحَرَكَةٌهيَبَلْديْنئةحَرَكَةليْ!سَتْوالضهْيونئة

الشًعْبوفكرةِ،واليَهودِاللهبيْنَالعَهْدِ،كفكرةِاليَهودئةللذيائةِالعَقائدئةبالأصولِ

للشئرْع.والطّاعَةِوالسئمْعالمصائبِتحفلىووجوبالمُخْتار

كلالصُّهْيونئةِفكْرَةَيُقاومونَبشرْعِهمالمتمممئكينَاليَهودَأنريبَولا

جبينِفيسُبّةٌهوَفِلسطينَأرْضِعلىالإِسْرائيْليالكِيالماقيامَأنويرَوْنَ،المقاومةِ

الكياتإِلىفيميلونَاليَهودِمنالعُظمىالغالبيَّةُوأفا،فليلةقئةهَؤلاءِلكناليَهود،

كلهم.صَهاينةًيَكونوالموِإنْالإِسْرائيْلي

وجهةِمِنْالتًناقُضِكلمُتناقضٍأساسٍعلىتقومُلليهوردولؤقياموفكرةُ

وَهوَبالقُدْسِالعَربئةِالجامعةِأساتذَةِلأحَدِكلمةًهناولننقل،المحضْةاليَهودئةالئظَر

الآنَيظْهَرُلإِسْرائيْلالغامضَالسز)إِن:ترجمتهمايَقولُإذ)ئيويلرولممكي(،

منه)وبعيدة(العالمفيإِسْرائيْلَإِن،الذيْنئةِوالأقلئةالذوْلَةِاسمُفإِسْرائيْلُ،كامِلا

كَوْنِهافياليَهودئةِتناقضِسزويظْهَرُمَعاً،ودَولئةٌقومئةٌإِسْرائيْلَإِننفسِهالوَقْترفي

يَجِبُيهودئةٌدولةفهناكجَديْد،بِشَكْلىالآنيظْهَرُ(مُعئنٍ)بشَعْبٍوخاضةعالمئة

بلادِ)فيهُنالكَثم،إِسرائيليينَكمواطنينَوغيرِهموالمَمسيْحيينَالمُسْلِميْنَئحْويأنْ

وبريطانيا،د)فَرَئسامُخْلِصينَمواطِنينَتضُمُّإِسرائيليينَمِنْدينئةٌأقلئةٌ(العالم

المئحدَة(.والوللايات،العُظمى

أوْتَقومُأنْيُمْكِنُولا،مُتناقِضةٍأصولٍعلىقائمَةٌدولةٌإِسْرائيْلَإِنحقّاً

يُخْفوئهُ.ولاوضْعِهابتناقُضِيَعْتَرفونَوأساتِذَلها،الحَياةِفيتستمِّرَ

داوُد(.)مدينة!لهاعلىالقَديْمالعَهْرفيحُذدتالقُدْسِمدينةمنفطعةوهي)صُهْيون(إلىتنسبوهي)1(
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نياث!أالفَئُ

ابمَص!انيَّةالد"لأنة

عقيدتها.تشكُّلىوكيفيَّةالنَّصرانيَّةنشأة-أولاً.

البابوَّية.وظهورُالوُسْطىالقروفيفيالنَّصْرانيَّةُ-ثانياً.
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مدخلى

وعباداتِهوأفْكارِهعقائدِهفيكَبيْراًتَطوراًالزَّمنِمَعَتطوَّرَديْنالئصْرانئةُ

الئعاليمعلىيقتَ!رلمولَكِئهُ،والسئلامُالضلاةُعلَيْهِالمَسيْحديْنُوَهوَ،وطقولى

منفكوَّنَغيرِها،إِلىتَعذاهابَلْوالسئلامُالضلاةُعلَيْهِالمَسيْحُالممئيدُبهاأتىالتي

التَّطوُّرِهَذافيالسَّببَأنوسنَرى،والالقوسِالعقائدِمنكَبيْرةًمَجموعةًذَلِلثَ

فيهْرةالكَنيسةِومع،الكَنيسَةِفِكْرَةُهوَالأوْلىبالذرجةِلَهُوالمُوصلَعَلَيْهِوالمساعدَ

ا!وحُ!لقُدس.

المَذاهِبِعرْضِفيواضحينَنكونَأنْالئصْرانيًةِعَنْبَحْثنافيأرَدْناوإذا

وئدمِجَأَساساًالتّاريْخيِّالعرْضِمنَنئخِذَأنْفعلينا،التّاريْخعرْضِفيوواضحينَ

ولمتوخدىغصرء،واحدةاليْسَتْالمَذاهِبَانذَلِلثَ،المَذاهِبِعرْضَفيه

منهامَذْهَبٍكليتأثرُتطوزهناككانَبَلْ(-سنهـاحدٍ،واحدٍ

فسيَكونُوعليهللئطورِ،تبَعأوذلكَ،منهاالاَخوَالمذْهَبِشَكْلدونَشَكْلافيأخُذُ

والمَذاهِبَالعقائدَالتّاريْخفيندمجَأَنْعلى،تاريخهاأساسِعلىللنَّصْرانئةِعرضنا

.تاريخيةٍمرحلةٍكُلِّفيظهرَتْالتيالعامَّةَ

عَقيدَتِهاتشكُّلىوكيفيَّةُالنَّصرانيَّةِنشأةُ-أولاً

وهَذاالميلادِ،قَبْلَأرْبَعَةعامَلحم()بيتفيوالسَّلامُالصَّلاةُعلَيْهِالمسيْحُولد

.المعروفالميلادبدالتّاريْخمنبالزغمالمؤرخونَعَلَيْهِاثفقَالذبدالتّاريْخُهوَ

مِنْهُ.وروحٌادثهِمِنَكلمهنوالمَسيْحُ

حَدّعلى-مغناطيسيَّؤذاتٌساحِرةٌحلابةٌفشخصيَّةٌالمسيحشخصئيةُأمّا

قلوبهم.أعماقِإِلىفتنفذُقويّاً،تأثيرأمُستَمعيهِفيتؤثِّرُفائقةٌهائلةٌ-اليَوْمتَعبيرِنا

يَستَعْمِلُ،والقافيةِالوزدااتِّخاذِدونَلكنالشُّعَراءُ،يتَكلمُكَمايتَكلمُوكانَ
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فصيحؤبطَريْقةٍللنّاسِالأشمْياءَفيمثِّلُ،لنَفْسِهِالخَيالَوُيطْلِق،والتًشابيْهِالاستهعاراتر

رائعة،فنثةصوزعنهوالمنقولةالأناجيْلخِلالَالمبثوثَةالاستعارئةوالصور،بئنَةٍ

وقؤتِه.شخ!هأثرِجانِبِإِلىبهاالنَّاسِفييؤثرُكانَ

يحيوكانَ،أمْرا!هِممنالمرضىوَيشفي،والأبرِصَالأكْمَهَيُبرفيُوكانَ

مِنَكَبيْزعددحَوْلَهُيَجْتَمِعَأنْذَلِكَبَعْدَغريباًوليسَ،ئعالىادلهِبإِذدأالموتى

إِماماً.يئخِذوهُوأنْ،الئاسِ

يفوقَ،أوْعاماًالثلاثينَيُقاربُماالعُمُرِمِنَولهُ،دينَهُينشرُالمسيحُشرَعَ

الكَنيسَيَدخُلُوشرَعَ،أسئلَتِهمعَنْوُيجيْبالئاسِمَعَفيتَكلمُالالرقاتِفييُبَشِّرُ

بتلكإِليْهِميتَكلمُإِلَيْهِ؟ويستععونَويستعإِليْهِموُيحَدِّثُهمفيهالمصلِّينَفيعترضُ

ثِقَلَهُموتحمَّل،واجبِهموءالىئفوسههِمفيماإِلىتنبِّهُه!التىالاستعارئةالصورِ

أحْسَنُ.هيَبالتيووعظَهّمعَلَيْهِمواصطَبرَ

أصْحابُه-والحواريونَحمابىعلىفدَخَلَهاالفُدْسِإِلىوانتَقَلَالحنَليلَتَرَكَثُئم

قدوكانوا،ووحدانازُرافات!عَلَيْهِالئاسُفاجتمعَ،بِهِيُحيْطون-عشراثناوهم

هيَوَما،لَهُمْيَقولُكانَفماذا،إِليهِبستَمِعونَحَوْلَهُوالتفُّوا،بمعجزاتِهسَععوا

رسالته؟

المسيح:السيدتعاليم

:ثلاثبمسائلرسائلَهُئلخِّصَأنْلُمْكِنُ

منَيديهِبيْنَلِمامصدِّقاًوأتى،بالئوْراةِيؤمنُكانَ!لهُ-الاوْلىالمسألة

ويتمِّمه،يصذدتهبَلْقبلَهالذيينقض!ديْؤتأسيسِإِلىيرميلاإِذنفَهوَ،الئوْراةِ

مِمّاوأخَذُواِبهالنَّاسُظئهبِماالقَديْمالمُقَذسِالكِتابِمنيأخذُيَكُنْلم!لهُعلى

بِماالإيْمادأمِنَينفُرُكانَفَقَدْ،الفَهْمفيتعمُّقٍوعَدَمالفِكْرِفيضيتيإِلىيشيرُ
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للنّاسِخُلِقَالسبْتَ)إِن:الّالالممئبْمثذُكِرَإِذافكانَ،الأصْلئةالذيْنئةَالفِكْرَةَيخالِفث

فيهالعَمَلوبحرمانيًّةِبالهـمئبْتومتمسِّكينَاليَهودُوكانَللسئبْ!ظ(،التّاسُيُخلَقِوَلَمْ

يدخلُوئرَكوهُالرّابِع()انطونيوسمحاربةِعنيَوْماًامتَنَعوالقدحَتًّى،أعمىتمسُّكأ

الضلاةُعلَيْهِالمَسيْحُفكانَ،اليَوْمذَلِكَفيالسئلاحَيمسّوالئلاالسئبْمظيَوْمَمَدينتَهم

عَنْويمنعهم،فيهِبِماالتَّبصُّرَالئاسَيعلِّمُولَكِئهُالمُقَذسِبائكِتابِيأخُذُوالسًّلامُ

يُخالِفُه.فيماالئوغُّل

كثهميحبُّهم،جَميْعِهمللنّاسِأَفياللهَإِن:يَقولُكانَأند5ُ-الثانيةالمسألة

يختلفثأساسٌ،بهأَتىالذيالدّيْنِأسسِمنأساسٌهوَالزأيهذا5،مَتَساوٍبمقدارٍ

المُخْتار،اددّهِشَعْبُأ،لهُمْيَغتقِدونَفاليَهودُ،قبلَهُاليَهودُيراهُكانَعضاالاختلافركل

الله!أَنالمَسيْحُأمّا،غيرِهمإِلَهَيَكونَأنْقَبْلَخاضةٍبصفَةٍإِلاه!فمالثهَوأن

لفئةٍلاللبَشَرِعامْديْندينَهُوار،وَحْدَهملليهودِإلهاًليسَوأ،لةجَميعاً،الناسإلَهُ

ولادرجاتفلا،الئاسبيْنكلييزلاأ"لهلالباعِهاوالبَشَرِ)1(،منخاضؤ

أحَدأيفضِّلُولاجَميْعاً،خَيْرَهميق!دُوالثهُ،ادثهِعِنْدَمُتَساوونَكفهم،طبقات

والسَّعيالبَشَرِ،خَيْرٌفيهبِماوالقيام،للنّاسِخدمتههمبمقدارِإِلا،أحَدٍعلىمِنْهُم

نسبذويأخوةمنوليسَالمَسيْحديْنِفيمقربةعائلةمنوليسَ،سبيلهمفي

قوابة.ولانسبَفلا،مقربين

واحدؤ،بوتقَؤفيالعالمَيصهرَأنْيبغيوالسئلامُالصَّلاةُعلَيْهِالمَسيْحُكانَ

الإِئسانيَّةِخدمةِفيوعملهمللدّيْنِحئهممحعَلَوأنْ،واحداًديناًيعطيهموأَنْ

لَهُمْ.اددّهِلمحئةِمقياساً

)بولصالأبهوإئماإسرائيلببنىخاصئألاعالميأديناَالمسيحيةجعلالذيأنيأقيفيماسيظهر)1(

(.الطرسوسمي
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نأالهئعْوَةهَذِهِمنْاليَهودُوفَهِمَ،اددّهِمَلَكوتربمجيءِتبشيرُه-الثْالثةالمسألة

التَّا،والصَّفاءَالسئلاَالثهبمَلَكوتريق!دُكانَفَقَدْهوَأمّاوعَرْشاً،مُلْكاًهناك

يحمثوأنْ،بَيْنَهُمالسئلامُوذَلِكَاددّهِمَلَكوتُذَلِكَالنَّاس.بيْنالاختلاتن-فيهَ

هوَإِلماالسئماواترلمَلَكوتروال!هئعيُ.قلوبَهمالضفاءُيتَوَئىوأنْ،بعضأبَعْضُهُم

هوَإِئماالسئماءِمَلَكوترمنوالئقرُّب،والحبِّوالوئاموالسئلامالضفاءلهَذاالسَّعيئ

لقيصَرَ،الضَّريبةِدَفْععَنْيَوْماًالمَسيْحُسُئِلَبَلْ،عليهاوالحضُّالخَيْراترفِعْلُ

ردُّوا:فقال،قيصرصورَةَفرأىفيهفنَظرَ،دينارأفأعْطَوهُ،ديناراًأعْطوفي:فقالَ

بيْنَيَرىلاوَهوَ،غيرِهحقَّإِلْسالؤكُليدفعَأَنْيَرىفَهوَلقيصر،قيصرمالَ

اختلافاًءالئاسِ

والأناجيْلُ،والسئلامُالصَّلاةُعَلَيْهِالمَسيْحتعاليمعَنْيُفالُمامُختَصرُهَذا

ولا،التَّعاليمهَذِهِمُجْمَلِهافيتتَجاوَزُلاذَلِكَعَنْواسعَةًفكرةئعْطيْناالأربعَةُ

المَسيْحيَّةِ.العَقيْدَةِفيواندمَحَذَلِكَبَعْدَوجدَمِمّاسِواها،إِلىتتعدَّاها

المَسيح:رِسالةِمنْاليَهودِموقفُ

خالفَالمَسيْحَأنعلى،والسئلامُالضلاةُعَلَيْهِالمَسيْحتعاليمُكانتإِذنْتلك

فياليَهودُكانَفَقَدْ،أئفُسِهِماليَهودِاثجاهُهوَذَلِكَ.عصرِهفيكانَواضحاًاثجاهاً

،وتعذيبٍوتشريدٍوقتلٍئفومنْالمصائبَتلقَواقدظُهورِهقَيْلَ،شديدٍضَنَئوحالةِ

منقذسيأقيأ،لهُاليَهودُواعتَقَدَ،العالمأئحاءِفيتشئتقداليَهوديّالشَّعْبُوكانَ

عاصمةَالقُدْسَوسيجعلُ،وهُلكَهمدولتَهملَهُمْسيُعيدُالمنقِذهَذاوأن،لَهُمْ

هنالكوكانَ،العالمشُعوبِبيْنَالأوْلىالمَكائةَاليَهودفيالشَّعْمبَوسيُعطي،العالم

وا!حالأ:اتِّجاهادط

الدّيائةِبكيالماالمتمسِّكةِالفِرَقِمنفرقةوَهُمْةالفريسييناتِّجاهُأحَدهما

134

http://www.al-maktabeh.com



القُدْسَ،يدخلُالرّابِع()انطيوستَرَكواالذينَوَهُمْ،أَعمىشديداًتمسُّكاًاليَهودئةِ

ظاهرها،إِلاالئوْراةِمنيفهمونَلاوكانَ،السئبْمظيَوْمَيُحاربوالاأَنعَلَيهِملأن

الفلاهِرِ.فهمِهافييتحذلقونَ

إِلىتنظرُتَكُنْلم،مُتَساهلةفرقَةٌوهَؤلاءِ:الضدوقييّنَاثجاهُالثافيوالاثجاهُ

وئشَرواباليونالمااختَلَطوابَلْ،وَحْدَهالهاالدّيْنَوأَن،بِذاتِهاقائمةافةاليَهودَأَن

إليها.المُقَذسَالكِتابَوتَرْجَموا،لغتَهُممِنْهُموتقئلوا،بَيْنَهُمديْنَهُم

بأنالاعتِقادُ-قُلناكَما-هوَ،عاماثجاةيخالفُهُماكانَالاثجاهال!هَذان

تَتْرى،تَزالُلاوالقَلاقِلُالثوراتُوَكائت،فيهوقعوامِفااليَهودَسيُنقِذُمُنْقِذاً

روما.علىبالعصْيافييَقومونَالمتحمِّسونَفاليَهودُ

ظَهَرَإذاحَتَّى،النُّفوسِفيقويّاًالمَسيْحانتظارُوكانَإِذاً،هُثْقَلاالجؤكانَ

حولَه.الئاسُالتفَّالمَسيْحُ

فَهوَ!لم،السَّابِقرأيَهُميوافِقُماالمَسيْحأَقْوالِفييَجِدوالماليَهودَأنعلى

المُخْتار،ادثهشَعبُإسْرائيْلَْإنيَقولُيَكُنْواْ،إسْرائيْلَمملكَةِإلىيَدعوايَكُنْ

علىيَدأاليَهودِللكَهنوترلمجعلوَلَمْالئاسِبيْنَوسؤى،اليهَيْكَلبخرابِتنبَّأبَلْ

أَملُهمخابَأنْذَلِكَكُلِّمِنْفكانَ،خاصئةًاليَهودِقيمَةِمنيرفعْوَلَمْ،غيرِهم

رأَيْنا،كَماوالعاداتر،الطقوسِفيالضَّيقةَاليهودئةَالفكْرَةَحاربَإِ،لهثُئم،فيهِ

عليهم،شَديداًخَطرأفوَجَدوهُ،الفريسيونَبهاتمسئكالتيوالحذلَقَةَالتَّقيدَوحاربَ

أَحَدُ)يَهوذا(بهووَشى،إِهْلاكِهِإِلىجميْعاًفسَعَوا،أَيْضاًخَطرأفيهالمتنفِّذونَووَجَدَ

بالصّلْبِ،عَلَيْهِف!حكَموا،اليَهودفيالكَهَنوتُوحاكَمَهُعَلَيْهِالقَبضُفألْقِيَأَئباعِه

)بيلات(.المُسفىروْمامَنْدوبُالحكمَهَذاوصدَّقَ

أَلباعَهوأَنصُلِباً،لِضيْنَبيْنَصُلِبَالمَسيْحَأَن،التّاريْخئ!المَصادِرُوتقولُ

أَتَتْ،الثاقِاليَوْمفيكانَولَضا،الضلْبَيَحْضروافلمْخافواوحواريهوتلاميذَه
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الضلاةُعلَيْهِالمَسيْحَالمهـجدليه()مريمُرأتْثُئمالجُثةيَجِدْنَفلَئمالنِّسْوَةِبَعْض!

وبُعِثَ.ثانيةًأحبىَ(،لهُفاعتَقَدوا،أيْضاًغيرُهاورمهُ،هيئتِهبكاملوالسئلامُ

النبوَّيةُ،والسمنَّةُالكريمُالقُرمنُعليهِنصزماوهوبهانأخُذُالتيعَقيدَ.ئنا(مّا

وَلَكِنئصْلَبْلمأ،لهُفهي-عنهسنتكئمالذي-)بَرْنابا(إِئجيلفيجاءَماوكذا

لَهُمْ.شُبِّهَ

والأَناجيْل:الإِنْجيل

علىأئزِلَالذي)الإِئجيل(ذِكْرُالكَريْمالقُرمدمافيمتعدِّدَؤمياقرفيتَرَذدَ

كُتُبَهمالئصارىعذهاالتيالكُتُبِإِلىونرجعُ،والسئلامُالصئلاةُعَلَيْهِعيسى

)أناجيلُفيْهانجفُهالذيإِئماب)الإِئجيل(يُدعىمُنْزلاكتاباًبَيْنَهانجدفلا،المُقَلئسَة

علَيْهِالمَسيْحلحياةِترجمةمنهاكُلّوفي،المسيحالسئيدِتلاميذِمنأَرْبَعَهّكَتَبَهاأرْبَعَة(

المُنَرد؟؟.الإِئجيلُفأينَ،وأقوالُهوالسئلامُالضلاةُ

الغُتُبِمنَعددٍعلىاثفقوافيْهاالسملْطاتِوأصحابَالكنسئةالمَجامِعَإِن

ماوعاوا،فأقرُّوها،للمسميحوتترجِمُ،وعَقيْدَتِهِمدلْنِهِمعَنْئعبِّرُصادِقَةًعدُّوها

يلي:بمايتمثلُأقزوهُوالذي،مُزئقاًلهواها

ويوحَنّا(.،ولوقا،ومُرْفصر،)متَّى:الأَربعَةالأَناجيْل-

دَعوهُمممَّنْالمَسيحتلامِذَةِلبَعْضِرَسائلوهي:الرُّسُلأَكمالِرسائل-

بالرسُل.

السئابقةِ.غيرأخْرىرسائلُوهي:التَّعليميَّةالرسائل-

صحيحةٍغيرَمُزيَّفةعدُّوهاالمَسيْحلحياةِتراجِمَتتضفنُأخرىأناجيلُوهناك

أيْضاَ.رفَضوهارسائلوهنالك،بَرْنابا(!)إِنجيل

بهيعتَرِفونَماوكلُّ،نبيِّهمعلىأئزِلَإِئجيلىمنليسَأ،لهُلذعونَأثهُمْعلى
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،صحيحةٌفهي،صحيعِبإِلها!وفاتِهبَعْدَأصْحابُهُسخلَهاقدوأعْمالَهُأقوالَهأن

نأعلىتدذبهايَعتَرِفونالتيالأناجيْلفيإِشاراثهنالِكَأنغيرَيذعونماهَذا

كلمَةوهي)بشارة(اليونانئةِالئرجمَةِقيوُشمفى،إِنجيلعَنْيتَكلمُكانَالمَسيْحَ

)إِئجيل(.هيَاليونانئةِفيكلمةئتَرْجِمُ

)!(بالوثيقةوشحفوئهالإِئجيلهَذابوجودِالأدْيالأمورِّخوويأخذُ

كَماوأعمالِهالمَسيْحأقوالِبَعْضِفيبَيِّنٍا!لفاقٍمنيظْهَرُمِمّاوجوذهوششنبطونَ

كلُّهاالأناجيْلُوهَذِهِولوقا(،ومُرْقُص،)متىخاصنالثلاثَةِالأناجيْلفيتَظْهَرُ

.واحدٍمصدَرٍإلىترجعُ

المَسيْحُشَرَعَفَقَدْ.السرحبنصِّعنهاالكلامُفيَقتَضيالأربعَةُالأناجيْلُأَمّا

الكُتُبُوهَذِهِ،كُتُبٍفيوأفْعالَهوأقوالَهحَياتِهِترجمةبوضْعوالسئلامُالمئلاةُعلَيْهِ

كَتَبَها،منهاأناجيلَثَلاثَةُالأمرِأؤلُوظَهَرَ،الزمنِمنبمذةٍرفعِهِبَعْدَو!عتْ

رجالُوَيقولُ،واحدٍمَعينٍمنتستَقيأناجيلُوهيولوقا(،ومُرْقُص،)مَئى

تضعُوهي،صَحيحَةٌفهيَولذلك،الثهِمِنَبإِلْها،كُتبَتْا،لهاالمَسيْحيالكَهَنوتِ

ترجمةٍمَعَوالسئلامُالضلاةُعلَيْهِالمَسيْحرَغباتروتبيِّنُ،المَسيْحيِّالدّيْنِأصولَ

لحَياتِهِ.مفصلة

الأناجيْلَهَذِهِالحَقِّ()إِظْهارِكتابِهفيدرسَالهنْدفياللهِرَحْمَ!الشيخَأنعلى

ليسَاختلا!ا،دةولوبَيْنَها،الاختلافُفيْهايظْهَرُمكالممئةِمنْأكثَرَمنهاواستخرجَ

الوَحيبنتَليْسَتْأ،لهاعلىتدذالاختلافاتُوهَذِهِ،الئفاصيلفيبَلْالعَقيْدَةِفي

تدذولا،المَسيْحألوهيًةِعَنْتتكفمُلاالثلاثَةُالأناجيْلفهَذِهِءطنَوأيّا،والإِلْهام

.بشيءٍعليها

تلكَعَنْيتحذثُرابِغاِنْجيلبزَمَنٍالمتقدِّمَةِالثلاثَةِالأناجيلبعَدَظَهَرَثُئم

يوحَنّا(.)إِنْجيلُوَهوَ،اليَوْمالمَسيْحيونَيعتَقِدُهاالتيبالعَقيْدَةِويأقىِ،الألوهئةِ
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المَسميْح،ألوهئةَئنْكِرُطوائفُم()65عامبَعْدَكانتْإِ،دهُ:الباحثونَيَقولُ

الألوهيَّةتلكمنولوقا(،ومُرْقُص،)مَئىأهمَلَهُمايُبيِّنَانْ)يوحَنّا(منفطُلِبَ

الضحيْحَة.الأناجيْلرابعَالنَّصارىوعذه،إِنجيلَهفكتبَ

عِنْدَالدّيْنِأصْلُا،لهامَعَ،غيرِهعِنْدَلذكَرْلمالألوهئةِعَنْبأشْياءَوأتى

تكنْلمم()06عامقَبْلَبهاالمُعتَرفالمَسيْحيينَكُتُبَفإِنذَلِكَوعلى،الئصارى

تلكَمنذاكيعْتَقِذونَالئصارىبَعْضَكانَوِإنْ،الألوهئةِدَعوىعَنْشيْئاًتَحوي

يُثْبِتُها.نصِّدونَالألوهئةِ

بَرْنابا:إنْجيلىُ

الإِئجيلُفهَذابَرنابا(،)إِئجيلعَنْيُعْرَفمانورِدَأنْبناالأمْرُيَقتَضيوهنا

حيمشُمنالأخْرىالأناجيْلَيُشابِه،الإِيطالئةِبنسختههم()9017عاماكثُتمفَالذي

يلي:مافيهجاءَوأفْعالِهولأقوالِهوالسئلامُالضلاةُعلَيْهِالمَسيْحلحياةِترجمةٌأنلهُ

مِنْبرىءثيلىالأرْمنرعَلىساكنكلوأشْهدُالسئماء،أماَأشْهَدُإئى:يسوُ)قالَ

وعُرْضَةٌامرأَةٍمِنمَولودٌبَشَزلأبَشَر،مِنْأََُثيلىمِنْعنِّىالئاسُقالَهماكُلِّ

(.العاِّللمثئقاءعُرْضَةالبَشَركسائرأعيشُ،ادثهصُْ

المسيح.السئيدِبشرئةِمنْالمُسْلِمونَيعتقدهمعينسجمُالقولُهَذا

فوضَعَأسْلَمَئصْرانيِّوَضْعمنالإِلْجيلَهَذاأنفيَرَوْنَالئصارىعُلَماءُأفا

المُسْلِميْن.عَقيْدَةيؤِّيدوجعَلَهبَرْناباإِلىنسبَهُإِئجيلا

ذَلِكَفإِن،نفيُهيُمْكِنلاأمْزفَهوَ،لبَرْناباإِلْجيْلهنالكيَكونَأنْأَفا

مَنْحولاإِئجيْلاالنصارىكَهَنُوتُعذهوقدالقَديْممنْذُمعروفاًكانَالإِئجيلَ

المينْحولَةِ.الكُتُبِعِدادِفيوأدْخَلوهُ

وسممُّوئهممَكانتَهمالئصارىيُبجِّلُالذينَمنوَهوَ-بَرْنابايَكورأنْوأمّا
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الاوْلىالعَقيْدَةِعَنِالالْحِرافرقَضئةِفيعصمرِهلأهلمُخالِفُر(فيلَهُكانَرُسُلا

بهيَقولُأمْزفذلِكَاليَهودُبهايَقولُكانَكَماالئوْحيْدِعَقيْدَةُهيَالتيالمَسيْحثةِ

وثائق)وهيَالميْترالبَحْرِجِوارِفياكتُشِفَتْالتيالوثائقِمِنَإِنبَلْ،الأدْيالأمؤرخو

ذَلِكَئستَنْكِرُوهي،اسمَهئحْحِلُرِسالَةًبَينهاأن(الميلاديالأؤلِالقردأمنقديمة

المَسيْحيةِ.الأوْساطمفيحصلَالذيالالْحِراف

لرففمهِ"مَجالَلابيِّنٌالمنْحَرفينَمِنَغيرِهمنبَرْناباومَوْقِفُبَرْنابافإِلْجيْلُ

إِلىوملَتْم(IV)90عاماكتُمهفَتْالتيالإِلْجيلنسخةَأنْيَبْقَىوالذي

بَرْنابا(.ذ)إِلْجيْلالضحيْحَةُالنُّسخَةُهيَب)فيينّا(الملكيِّالبَلاطِ

نسخَةِمُقَذمةِفيعرضُهاتموقدهنا،محفهاليسَومناقشةٌخِلا!هَذاوفي

الئصْرانئة(في)مُحاضَراتكتابِوفي،العَربئةِإِلىثرجِصَتْالتيبَرْنابا()إلْجيْل

المناقشةِ:هَذِهِفيماوأَهَمُّ،زَهرةأبومُحَفدِللَأسْتاذِ

أنيَجِبُمامَعَمُئفِقاًيأتيلاماوعرْ!هِهَذاالإِلْجيل!ياغةِفيليسَا!دهُ!

الأناجيْلُ.عَلَيْهِتَكوْنَ

المُسْلِميْنِ،بيْنَانتشَرَلكانَأسْلَمَمَسيحيّوَضْعمِنْكانَلوإِ،لهُثُئم-

لاالئصارىخَزائنِفياكتُشمفَإِئماوَهوَ،بَيْنَهُممعروفاًليمرَوَهوَ،فيهِبِماوئدذوا

المُسْلِميْنَ.خزائنِقي

يُخالِفُلافَهوَ،الإِلْجيلَهَذاالمَسيْحيَّةُالكَنيسَةُترفضَأَنْالبَديهيِّومِنَ

أَيْضاً.الضلْبقضئةِفيبَلْ،فحَسسْبالثالوثرقضئةِفيرأيَها

الكَريْمالقُرمدأمياترعلىبناءًالمُسلِمونَبهِيَقولُلِماتامّاًتأييداًمؤِّيدٌوَهوَ

جاءَيَوْمَ؟دهُيَذْكُرُفَهوَ-لطالبيهِأي-لَهُمْشُئهَوَلَكِنْيُصْلَبْلمالمِسيْحَأنمِنْ

خَرَجَ،مُجاوِرَةًغرفَةًالإِسْخَريوطيُّوًيهوذاهوَدَخَلَثُئم،أصْحابِهِمَعَكانَطالِبوهُ

وَهوَ،المَسيْحباسميَدْعوئهاصْحابُهفصارَ،المَسيْحهيئةَئشابِهوهيئتُهيَهوذامنها
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أتىثُئمذَهبَ؟!أيْنَالمَسيْحعَنْهوَوبممألُيَهوذا(!أنا،المَسيْحَالَسْتُ:لَهُمْيَقولُ

عليه.فَقبَضواالمَسيْحطالبوا

عَنْالأدْياتمؤرِّخيروايةُهيَالضلْبِدَعْوىنِهايَةِحامنةِعَنْالروايهُّوهَذِهِ

الإِسْلامئةُالعَقيْدَةُومنبها.وَيقولُ،عنهمعروفَةكائتْإِئها:ويقولونبَرْنابا،

المسألةِ.هذِهِفيئفْسُها

المَسميْحيَّةِالعَقيْدَةِتَكْويْنُ

التيالمَسيْحيَّةالعَقيْدَةُهيَما:التاليالسئؤالَئطْرَحُعرضُهُتمماعلىبناءً

طَوائفِهم؟وجامُّالمَسيْحيينَ!ابرُبهايأخُذُ

القرتفيألنِّهائيَشَكْلَهاأخَذَتْالمسيحئةَالعَقيْدَةَإِن:نقولُالجوابوفي

عَلَيْهِ.هيَماعلىواستقزتعُرِفتْوفيه،الميلاديِّالرّاج

وخُلاصَتُها:

الكُبْرى،خَطيثتَهفأخطأ،الجَئةِفيرئهُعَصىالأوَّل(،دمَالإِئسانَأن

الثافي(آدم-)يَسوعابنَهفأرْسَلَيُنْقِذَهُأنْأرادَثُئم،الارْضئةِجنُّتهمنالفهُفأخَرَجَهُ

الإِئسالما،لخطيئةِفِديةإلادمِهِوسفْكُصلْبُهُوما،بدمِهخَطيئَتَهُيَفْتَديلَهُمُنْقِذاً

نفسهُ،يُنْقِذَلكيالمَسيْحبدميُشارِكَأنْعليهِفيجِبُالإِنسالمامعَتَبْقىوالحنطيئةُ

اشتَرَكالقرْبالمامنالإِئسانُأكْلَفإِذاالمقَدُّس(،)القُرْبالنيُسفىماكالنَهُناومِنْ

صصلَبَ.أدنْقبلَكئيستهُالمَسيْحوأسئسَ،الكُبْرىخطيثتهُوافتَدى،المَسيْحبدم

المقَذس،القُرْبالمابسرِّواحِذإيمانيَجمَعُهم،المؤمنينَجَماعةُ:الكَنيسَةثَ

وب!له،أفْعالِهِفيالإئسادمابحرئةِوإيمان،أخطاثهممنْلَهُمْمُنقذٌوبأ،لهُايمانوذسيحبا

الزمافيآخِرفييظْهَرُوبأ،له،!القديسينَ،الأفْعالِبتلكَنفسهُيُنْقِذُ

السئبيلى.سَواءَوَيهديهموالبَشَرئةَ-ووحرساَلإئسان
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لمائضافُجديدبانقاطفيهايَظْهَرُالتيالمَسيْحئةِالئظَرئةِملطصُهوَهَذا

والمُشارَكَة،القدِّيسينوشَفاعةُ،المقَذسِالقُرْبادروسرُّ،الفِداءِ)الضئةُ:وهي،تَقذم

(.المقَذسِالقُرْبادمابخفايا

والسئلامُ،الضلاةُعلَيْهِالمَسيْحديْنُإِئها:المَسيْحيونَيَقولُالقضاياهَذِهٍ

والمُرْسَلونَالآباءُعَلَيْهِاثفَقَفَما،القُدُسِروْحَتَرَكَفدْفَهوَ،رسالتههِفيوداخلة

القُدُس.رومنْوتَوجيبمالإرْشا؟المَسيْحئةِالفِكْرَةِصميمفييدخُلُوالكَنيسَةُ

المَسيْحئةِالديائةِفيحدَثَالذيالئطورَيُفسِّرونَالمُحْدَثينَالعُلَماءَأنعلى

كُتُبهِومنالسُّوربون()جامِعَةِفيأسْتاذاًوكانَغينيبر()شارلمِنْهُمعِلْميّاً،ئفسيْراً

الزسولِأثرَسيماولاالئصْرانئةٍتطؤرَفيهفسئرَالقَديْمَةُ()الئصْرانئةُأسْماهُكتا!ث

الئظَرِوجهةِعلىلتاللِعَهَذاكتابهَسنلخِّمهناونحنُالئطورِ،هَذافي)بولص(

الأمْرِ.فيالعِلْميّةِ

وَبَعْدَ،محاكمَتِهِبَعْدَرأوْهوالسئلامُالضلاةُعلَيْهِالمَسيْحأئباعَإِنغينيبر:يًقولُ

عِنْدَهُولهُ،لَهُمؤِّيذاللهَأنورأوا،بهِعَقيْدَئهُماشتذتْ،فيهالضلْبِحكمتنفيذِ

ئفوسعهِمفيوتأضلتْ،قَبْلذيمنِأكثرَبدينِهِبالئبشيرٍوتَص!ئكوا،كَبيْرةمنزلة

الئوْراةِ.فيالمَذكورُالمَسيْحُهوَوأ،دهُ،المَسيْحعَودَةِفِكْرَةُ

الجَديْدَ:الدّيْنَاتَّبَعتاقدفممانهنالكَوكانَهَلىا

وتتلْمَذواوالسئلامُالصَّلاةُعلَيْهِالمَسيْحَعاشَرواالذينالآباءِ()فثةُأوْلاهُما=

جهاقرفيوهاجَرواإِسْراثيْلَمملَكَةَتَرَكوايهودوَهُمْ)الدياسبورة(والثانيةُ=

واستقبَلَهم،بهمواختَلَطواالجانتيل()أيالسغانَبيْنَفأفاموا،وغيرِهاسورئةَ

وأخَذواعَلَيْهِمضَطَفواالئاسِمِنَالمتَعلّمينَلكنوالحقدِ،بالكُرْهِالئاسِعوام"

هم.آراثهُمْلَهُمْويُفسِّرونَ،وآراثهُمْمَذْهَبَهُمويتففمونَ،معَهُميَتَجادَلونَ
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فكانتْ،المحلئةِالعًقائدِمنَالكَثيْرُءُالشيالدياسبورةفِكْرَةفيدَخَلَوهكَذا

الناحيةِإِلىتميلُبل،إِسْرائيْلَفيالمقيمينَاليَهودِفِكْرَةَئشابِهِلافِكْرَةٌإذنلَهُمْ

الأؤلينَ.الآباءِعَنِيَخْتَلِفونَكانواوبذلكَ،الشرْقئةِاليونانئةِ

)شاؤل(ذَلِكَقَبْلَاسمهوكانَ(بولس)الأبُّئشأالدياسبورةوَسطِوفي

فِكْرَةَيفهَمَ(نْوطبيعي،وبعَقيْدَتِهاالدياسبورةبروْحمتشزباًيَكونَأَنوطبيعي

الأصْليينَ(.البِلا!أهْلمنْاليَهودِغيرُ)وَهُمْالجانتيلوفِكْرَةَ،فيهعاشَالذيالمحيطِ

عَنيفاً.للئصرانيَّةِعدوّأأمْرِهأؤلِفيوكانَ،طَرطوسفي(بولس)الأبئشأ

عهدِبَعْدَالقُدْسَزارواالذينَقومِهِ(بْناءِمنالجَديْدِالدّيْنِعلىاطلعَ(،لهُعلى

.الأولالمَسيْحيينَبالآباءِواثصلواوالسئلامُالضلاةُعلَيْهِالمًسيْح

تخْتلِفُأئهابُذلا(بولس)الأبعليهااطلعَالتيالدّيائةَإِنغينيبر:وَيقوذ

بروْحمُشْربةتَكوْنَأنبُذفلا،الأولالاَباءُب!هايأخُذُكانَالتيالدّيائةِعَنْ

الدياسبورة.

-)الجانتيل(ديائةَأنفيهِيَعيشونَالذيمحيطهمفيالدياسبورةوَجدَوقدْ

نفسِهِ.العالمفيويحيونيموتونبمالِهَؤتؤمِنُال!ثئرقيَّة()1(-)ال!هيلينئةالدّيائةُوهي

يقرِّبونَاحتفالاق!وبعْثِهاالآلِهَةِهِهَذٍمَوقربمناسبَةِيُقيْمونَالجانتيلوكانَ

الاَلِهَةِمَعَفيشْتَركونَ،منهاويأكلونَ،الحَيواناقردِماءَويبذلونَ،القَرابيْنَفيْها

إِلَةالاَلِهَةِهَذِهِمنإِلَةطرطوسفيوكانَ،معهمالخُلو!فيويشتَركونَ،المنْقذينَ

)الأبأنبُذولا،ذَلِكَيعرِفونَالدياسبورةوكانَ،)صندان(واسمهوَيحْيايموتُ

كَبيْزوايحغوعلمُه،عارفاًعالماًكانَفَقَدْ،الدّيانةِهَذِهِعلىمُاللِعاَكانَ(بولس

الثقافةأنتجمما(الشرفئةوالأديان)الهيلينية(اليونانئةِالثقافةِمنالمقدوفيالاسكندربعدالممتزجةأي)1(

(..الشرفية)الهيلينيةالجانتيلديانةأو،الهيلينيستية
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الأصْليينِ.اليَهوفىمنالمَسيْحيينَأدْهشَ

الآلِهَةِتلكَبفكْرَةِوالدياسبورة)بولسر(يتشزبُأنْ،عَجيْباًفليسرَوَبَعْدُ

وَيشارِكونهاقَرابينِهامنالئاسُويأكُلُلأجْلها،القَرابيْنُو،لقَذمُوتَحْيائموتُالتي

فئها.

المنْقِذالسَّيِّدِوجودَئعتقِدَأنْإِلىأميلكانتْالدياسبورةإِنغينيبر:وَيقولُ

يُبَشِّرُكانَالذيالرَّجُلابنُالإِئسانُذَلِكَ،المَسيْحالسئئدِوجودَتَعْتَقِدَأنْمِنْأكرَ

اليونانئةِالآلِهَةِتلكَفيصور2لهُكانتالمنْقذُفالسميدُ)دانيال(المَسيْحُالسميدُالئبيّبه

المنْقِذَة.

فيكانتالتيالدياسبورةفئةُجلَبَتْهاالتيالدّيائةِعلى(بولس)الأباطلعَ

يُبَشئرُفعادُ،رمهُ!لهُواعتَقَدَ،المَسيْحَتصؤرَالطَريْقِفييسيرُكانَوفيما،القُدْسِ

منه،وبوح!نفسِهالمَسيْحمِنَأخَذَهاإِ،لهُقائلااعتقَدَهاالتىوبالزسالةِبالمَسيْحئةِ

المؤمنِ+اعتقادُهوَجازماًاعيتقاداًذَلِكَيعتقدُوكانَ

فَهوَ،الدّيْنِفيرالممنإِلَيهِملَماإِلى(بولس)الأبملَغينيبركيفَويفسِّرُ

يطوفُسارَبَلْ،فيهيبقَلملَكئهبَرْناباالأبِمنبحضّالمقْدِسِبَيْترإِلىذهبَحقّا

وَيسمتسيغوئهاالمُنْقِذِالسئيِّدِفِكْرَةَيفهمونَالئاسَأنرحلاتِهِخِلالَووَجَدَ،العالمَ

المَسيْح.عَننفسِهااليَهودئةِالفِكْرَةِمنَأكثرَ

إِنْمعَهيَسيْرونَبالره!يلَهُمُخالَفَغهممَعَأئفُسَهُماليَهودَأنأيْضاًوَجَدَولعفه

فيالزأيدَخَلَالمُنْقِذِ،مَنْزِلَةِإِلىوالسئلامُالضلاةُعلَيْهِالمَسيحشأنمنْرَفعَ

أخَذَالئتيْجَةِهَذِهِإِلىااولَفا،نفسِهِالمَسيْحديْنُوأل!لهُ،الحَقُّأ8لهُفاعتقَدَقلبِهِأعْماقِ

بنفسِهِيفْتَديهمخَطيئَتِهممنْللنّاسِمُنْةذالمَسيْحَ)إِن:فيقولُإِلَيْهِانتَهىبِمايُبَشّرُ

الصئلْب(.طَريْقِعَنْودَمِهِ

إِذْ،يفهَموئه،ئفولههممنقريباًهَؤلاءِفوَجَدَهُ،الجانتيلبيْنَمَذْهَبَهُونشرَ
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المقَدَّس!،القُرْبانفييَشارِكونهاوالتيوتَحيا،تَموتُالتيالآلِهَةِفيعَقيْدَتَهُميُشابِه

هوَإِذسَيئأاستهقْبالاالركلأيَهَذايستَقْبِلوالمْالأصْليينَاليَهودِمِنَالمَسيْحيينَلكن

للإِنسانيًةِ.عَظيمأفِداءًويجعلُهُوالسئلامُالضلاةُعلَيْهِالمَسيْحمَكائةِمِنْيرفعُ

عامّاديْنأالمَسيْحيَّةَجَعَلَيسنهُوَهوَجَديْدأ،شَيْئأيولس()الأبأَحْدثَ

يَطنّونَ.كانواكَماياليَهودِخاصّالاعالَميّاً

بولسالأبيَدِعَلىالمَسيْحئةِالعَقيْدَةِأَمْرُإِلَيْهِانتهىماغينيبريُفسِّرُهَكَذا

المقَدَّسد.والقُرْباناللهِابنِبشَأن

إِن:فيقولُالإِلْسانيَّة()1(تاريخ)معالمكتابِهفيالفِكْرَةَهَذِهِولزلناويُفسِّرُ

الئاس!دعاقدالمَسيْحُوكانَصوفئأ،معنىالمَسيْحلحياةِجَعَلَاللامعبولسذهنَ

وكانَ،الحُمثعالمفيجَديْدٍبعضإِلى،لشخمعهمتامّئكرال!إِلىهائلىعملإِلى

إِلىبالطبعيَميلونَكانوا؟لهُمْبُذولا،متثاقِلَةٍبخطًىسيدَهميئبِعونَالمَذْهَبِمعتَنِقو

دَليلاذكائهُممتًخِذينَ،الواضحةِالعَقيْدَةِوهَذِهِالشهْلالمَذْهَبِهَذاعَنْيَثتعِدواأَنْ

...المعفدةِوالحَفَلاترالئظَرّياترنلكَفيلَهُمْملجأٍعَنْيَبْحَثواوأنْ

؟تَحاسُدٍكُلومنشرّكُلِّمِنْتَطْهيرِهامنْأَيْسَرُبالدَّمالجسمإِسْباغُأوَلَيْسَ

شَخْصُهوَأكِلَمابأنالزَّعمُثُثمالخَمْرِوشرْبُالخُبْزِأكْلُالسئهْلمنأوَلَيْسَ

الإِلَهِ؟

والقلبِ؟الئفْس!خالِصِتَقْديم!منأيسَرالسموعتقديمُأوَلَيْسَ

صَغيرِمِنْأَلْفاًبالسرِّيحيكُالدِّماغَأنحينفيالرَّأسِحَلْقُسَهْلاأَوَلَيْسَ

المؤامراتر؟

م(.0491لعامالإنكليزبةالطبعةمن،545)ص)1(
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العقيْدَةُإِلَيْهالَتْمالتيالنِّهائئةِالنُّقاطرمنَالأناجيْلخلوِّبياتفيولز)1(يقولُ

مايُثْبِتُتَقْريباًشيئأالأناجيْلفينجدُلاأ،لناوَهوَ،ثابمثأمْرْ)وهنالك:المَسميْحئةُ

المَسيْحئةِ.ديْنِمَجْموعهِفييُشَكِّلُمِمّااللاهوتئةُالنصوصُتؤكِّدُه

التيالمَذاهِبَبوضوحيُثْبِتُماصريحةٍبصورَةٍمنهاموضعأفيفييوجدُفلا

منيتأكدَأنْيُمْكِنُوالقارئ،للسلامضرورئةالفِرَقِشئىمنالمُبشِّرينَكُلُّيعتبِرُها

بنفسهِ.ذَلِكَ

؟لهُعلىتدذأنْبهايُمْكِنُالمَسيْحفممنخَرَجَمثكلمةًيخدَأنْالعسيرِومن

الالوهئةِ.قييُشارِكُبلألهُيعتَقِدُكانَأل!لهُأَوْاليَهودِ،مسيحَنفسَهُيعتَبِرُكانَ

القُرْبادماضَروْرةَلأئباعِهِيُبيِّنُولا،الفِداءِمَذْهَبَأيْضاًيُفسِّرُوالمَسيْحُ

حولَالجدلَالمَسيْحئةُمزقَولقدْالكَهَنوتُ(بهايقومُالتيالطقومرَ)أيوالئقْديْمرِ

عَنْشيئأسَمِعواالمَسيْحرُسُلَأنعلىدليلىأيمُّهناكَليمرَأ،لهُمَحَ،الئالوثِ

...نفسِهسيِّدِهِممِنْذَلِكَعَنْشيئأسَمِعواالأقَلِّعلىأوْ،الثالوثِ

...(مَرْيمَوالدَتِهعِبادَةِعَنْواحدةكلمةعيسىيَقولُلاوكذلِكَ

عَنْئقْلارويناهالذيالشكلعلى-مَذْهَبَهُ(بولمر)الأبأَشمرَأنوَبَعْدَ

اليَهودِ.مَجْموعَةِعَنالمَسيْحئةِالكَنيسَةِانمقاقٌيَحْدُثَأنْمِنْبُذلاكانَ-غينيبر

تمال!لهُعلىللئوراةِمصدِّقاًأتىإِ"لهُيَقولُوالسُّلامُالضلاةُعلَيْهِالمَسيْحَإِنحقّا

وعنعنهابُعْدٌوحصلَ،اليَهودئةِالدّيائةِعَنِيختيفُالعَقيْدَةِفيجَديْدٌتَرتيْبٌالاَنُ

علىليْسَتْكَنيْسؤمَحَبحرِّيغهامتمتِّعَةًمستَقِئةًالمَسيْحئةُالدّيائةُوتكؤنترشَرْحِها،

اليَهودئةِ.مَحَاتفاقٍ

الثالوثرعَنْفِكْرَئهائكوِّنُبهاوِإذْالئطورِ،فيطَريْقهافيالمَسيْحئةُوسارَتِ

053()ص)1(
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هَذِهِتشكلَستْكيفالقُدُسِ(روحُ،المَسيْحُ،اللّهُ):هوالمقَذسُوالثالوثُ،المقَذسِ

اسمها.هيَوَماالفِكْرَة

رأوْالَكِئهُم،شَيْءكُلِّخالقُاللهِوجودَيَعْتَقِدونَالمَسيْحيينَأنريبَلا

فتكوَّلَتْ،ثانيةًظَهَرَثُئمصُلِبَأ،لهُواعتَقَدواوالسئلامُالصَّلاةُعلَيْهِالمَسيْحمُعْجِزاتِ

يَبْحَثونَفَصاروا،قؤتِهوعن،قدرَتِهِوعن،مَكانتههِعَنْ؟ىئقوهممنرراخهاُسِخة

عِنْدَهُمفتكوثتْواسععاًبَحْثاًذَلِكَفيبَحَثواخصائصُهُ؟هىَماهوَ؟منْ:ظبيعتِهفي

ثلاثةًةمنهائذْكُرُ،الضددِهَذاقيمُختَلِفَةمراءالرّابمالقردماقَبْلَ

إِلىئزلَسَماويُّشَخْصنالمَسيْحَأنيَرىالذي(بولس)الأبرأيُ(أ

وصورُ"له.اللهِروحُو؟لهُالأرْضِ

إِلَةفَهوَ،(الوغوسالدّهِكلِمَةُهوَالمَسيْحَإِن:أصْحابُهيقولُمخررأفي2(

الدّهِمِنَفيفنالكلمةَلأن

وظاهِرِهِ.مَظْهَرِهِفيإِلارَجُلاليسَعيسىإِن:يَقولُثالِثٌرأفيوهنالك3َ(

الصِّفَةِمنكبرَصفةًللمسيحدعْظيالثلاثَةالآراءهَذِهِأنئرىوهكَذا

بالثهِ.وتصلُهُ،البَشَرثةِ

عَقيْدَةِبشأدمافَلْسَفئةٌعويصةمشكلَةالرّاجالقرلماقَبْلَالمَسيْحيينَأمامَوظَهَرَ

المقَذسِ؟الثالوثرذَلِكَوضْحُيَكونُفكيفَ،الثالوثر

توحيدثةًديائةًئكوْنَأنْيَجِبُاليَهودئةِمنَخَرَجَتْالتيالمَسيْحئةَأنريبَلا

المُشْكلَةُئحلفكيفَالئوْحيْدِ،فِكْرَةَيُعارِضُالمقَذسَالثالوثَلكن،الإِلَهَتوحِّدُ

وَقَحَفَقَدْبالثالوثراحتُفِظَإِذاوأمّاالثالوثر،إِهْمالُوَجبَالئوْحيْدُاستُبقيَإِذا

وبينَه.الئوْحيْدبيْنَالئناقُضُ

يفَضلواأنْ-غينيبريَقولُماعلى-المَسيْحمونَرأىوالزدِّالأخْذِوَبَعْدَ

(.ثَلاثةٍفيواحدب)إِلهٍفَقالواالثالوثر،إِهْمالِعلىالئناقُضَ
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أبْناءِطبقةِعِنْدَجدّأشديدةًنحالفةًلقيَتْوتبنّوهاإِليهاانتَهواالتيالئتيْجَةُهَذِهِ

لهَذِهِتأبَهلمكنيستِهابقؤةِالمسَميْحئةَلكن،المَسيْحئةِعهدِفيالمُتنَصِّرينَاليَهودِ

منها.جماعتَهاوطردَتْزَئدَقَةًعذتهابَلْالمقاومةِ

يَضَعُالذيوهوَ،ومؤدسِّسُهالدّيْنِصاحبُهوَفالمَسيْحُأمْرمنْيَكُنْومَهْما

اتِّباعُه.ووجبَحماًكانبهأمَرَفَماذَلِكَوعلى،ينْتَسبُوإِليه،قواعِدَه

وروحُمعزبأ،لهُوَي!فُهالقُدُسِ(،)روحبوجودِالمَسيْحعَنْيحدِّثُوالإِئجيلُ

حاصزوَهوَ،المُسْتَقيمالضراطَويهديهم،السئلامطَريْقفيالئاسَيقودُالحمْيْقةِ

نئاثهموصفًتْالمَسيْحيينَمِنَعدداجتمعَومتى،الدّائمالأزلياددّهِحضورَمعهم

القُدُسِروحُاعتُبرَالمَسيْحمِنَالوعدِهَذاإِلىوبالالمشنادِ،معهُمالمدُسروْحُكانَ

لأجْلِهايعملُ-المَسيْحئةِللكَنيْسةِائ-للمسيحئةِيعملُ،حاضرأدائمأإِلهيّاًمَبْدأَ

وفيها.

بيْنًأزَليّاشاهِدأالقُدُسِروْحوجودِعلىتقْريبأالمَسيْحئةِمبادئكُلُّوتئفِقُ

أنْوجبَبَعْضهِمإِلىوأوْحىبَيْنَهُمحَضَرَفإذاكذلِكَالأمْرُكانَوِإذا،المَسيْحييئَ

فكلذَلِكَوعلى،العَقيْدَةِفييوصيهِمايدخُلَوأنْ،نفسِهِالدّيْنِمِنَإِيحاؤُهيُعتَبرَ

المئصلينَومِنَالقِدّيسينَمن؟لهُمْثبتَجماعةٍعَنْوردَتْالتيالمَسيْحئةِالاعترافاتر

العَقائدِ.مجموعةِفيوئدخُلُ،ثابتةًصحيحةًتكونُالقُدُسِبروْح

ولاالكَنيسةُعليهاحصَلَتالتيالواسعةَالسُّلْطِةَلنايفسِّرُالرًأيهَذاولعَل

الكاثوليكيًة.الكَنيسةسئما

تقومُتافةٍكمنالمةٍالكَنيسةِإِلىإِشارهْالإِلْجيلفيليسَإِ،د5ُغينيبر:وَيقولُ

المَسيحييِّنَ()مجموعةَالإِلْجيلفييعني)الكَنيسةِ(لفظُبَلْ،المَسيْحيينَبشؤوفي

بِبَعْضر.بعضهمالرّوحِانئةوَصلَتهمالعافةوكتلتهم

ما-مَئىإِئجيْلفَفي،سولالرًلبُطرسخاصّاًاعتباراًالإِلْجهـيلفيئجِدُنعم
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بطرسأسئسهُفَماالسَّماءِ،مفاتيحَكطرسيَدِفي)إِن:قالالمَ!سيْحَأن-:مَعْناه

هَذاتفْسيْرِفييَخْتَلفونَالمسَميْحيينَأنعلىأسْقَطَهُ(،أسفَطَهُوَما،المَسميْحُأسئسهُ

القولِ.

يَشْعُرواأنْدونَالكَنيسةِألسُسَالأؤلونَالآباءُوَضَعَفَقَدْأمْممِنْيَكُنْومَفما

وتوحِّدُشملَهمتضمُّكَنيْسةٍوجودِإِلىالحاجَةمنبدافعجَديْداًشيئاًيؤلسِّسونَا،لهُمْ

الذعْوَةِءتوجيهِإلىبالإِضافَةِ،بينهمفيماالزأي

ومِنَ،الدياسبورةكَنيْسةِشَكْلمنوكيانهاالكَنيسةِشَكْلَأخَذواوقدهذا

ولها،العَقيْدَةِأجزاءِمنجزءاًالكَني!سةُأصْبَحَحزثُئم.اليونانئةِالوَثنئةِالمؤسئساتر

ذَكَرَهومما،القُدُسِروحمنيُسْتَمَدُّإِ،دهُقُلْناالذيالسُّلْطانذَلِكَ،المعروفسُلطائها

.بطرسعَنْالمَسيْحُ

مُراقبةالأمرِارفيمهفتُهكانتْ)مطران(مدينةٍكُلِّفيالكَنيسةِرأسِوعلى

المَسيْحئةِالجماعةِرئيسَأصْبَحَئُئم،لهارَئيسأأصبحَأرلبثَماثم،الكَتيسةِأمورِ

القردماقَبْلَوامتدًالترتيبُ،شيءٍكُلِّعَنْيسألُالذيوهوَ،بِدونِهأمْزيُبَتُّفلافيْها

الكَهَنوتي،النِّظاموفيالكَئيسةِفيوالئدرُّجالتَّسلسُلمِنَئوْعاًفشمَلَالميلاديِّالرّاج

الزسُل.الآباءِمنسُلطائهمالكَهَنوتُويأخذُ

شيئاًيستبعِدُالمُطرانُأصْبَحَثُئم،انتخابأالمُطرانَينتَخِبونَالمَسيْحيونَوكانَ

يتعفقُفيماسئمالاالسُّلْطِةتلكَيستبعِدُالكَهَنوقر،غيرِمنْرَعاياهسُلطَةَفشيئأ

تامّاًيَكونُيَكادُالكَنائسيّالتَّنظيمُأصْبَحَوهَكذا+القُدُسروحمنْبالاستيْحاءِ

خاصًةًمَكائةروْمافيبطرسلكرسيِّوأصْبَحَ،الحا!رعَصْرِنافينعهدُهمِمّاوقريبأ

مَئى.إِئجيْلفيالمَسيْحُقالَهماإِلىاستِناداً

إِليها.وَصَلَتْالتيوالمَكائةالكَنيسةِتَكونرغينيبرلنايُفسمرُهكذا

فينهائيةئكوْنُتكادُالتيالصّورَةُوالرّابِحالثالثرالقردمافيتمتوبذلك
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)يعنيأرثوذكسئةًنفسَهاتعُدُّالتيالطوائفُتَعْتَقِدُهاكَماالئصْرانئةعَنْالعامشَكْلِها

(.الحقصاحِبَةَ

وتَظْهَرُ،العامالسكلعلىالمَسيْحئةُالعَقيْدَةُتأسئستكيفَلنايظْهَرُوهكذا

المَسيْحيونًييعتَقِدُالمَبادِئهَذِهِأنئقرِّرَأنْويجبُ،عليهااعتمَدَتْالتيالمَبادِئلنا

الضلاةُعلَيْهٍالمَسيْحُوهوَديْنِهِموصاحبِشَرْعِهمصاحبِعَنْأخَذوهاألفمْ

فَهوَ:،وَضَعَهاالتيالأسسُ!عَنْيَخْرُجُوالموأ،دهُمْ،والسئلامُ

بولسالأبيَهديقدالقدُسِوروحُ،يهديهمالقُذسِروحَبَيْنَهُمتَرَكَقد-

)القَرابيْنَ(.والإِلْقاذِالفِداءطَريْقةِإِلى

أسِّهـسَتْ.التيالكَنيسةُمنهتستَعدالذيهوَالقُدُسوروحُ!

المسيْحيينَتَهديجَديْدَةًأراءللقايسينَيوحيالذيهوَالقُدُسوروح!

نفسُه.المَسيْحُأراهكَماالسئبيلسواءَ

وَلَمْ،والكَنيسَةَالعَقيْدَةَأسئسواالأؤلينَالمَسيْحيينَالاَباءَإِنكينيبر:لناوَيقولُ

تعاليمِهفيالمَسيْحُوصفَهعفايَخْرُجُجَديْداًشيْئاًيؤسِّسونَأثهُمْيَشْغرونَيَكونوا

والموسيقىالأناشيدُوظَهَرَتر،الطُّقوسُذَلِكَأثناءأوْذَلِكَبَعْدَتكؤنتْثُئم،الاوْلى

والئهجُّدِ.العِبادَةِفيسبُلًهاالمَسيْحئةُواثخذقر،فيهممتْلىالمقَذسِالقُرْبافيمَحَ

الرّومانيَّة:الدَّوْلَةِمَعَالنِّزاع

بلغَتْحَئىوتوسئعتْ،فلسطينَخارجَ-فلناكَما-المَسيْحئةُانتَشَرَقر

ألسَّسَحيثُبروْماخاصئةٍبصفَؤواهتَفتالزومانُيحكُمُهاكانَالتيالأقْطارِجَميع

منها؟الذوْلَةهَذمَوْفِفُكانَفماذا،الرّومانئةِبالذوْلَةِواحتكتْ،كرسئهُبطرس

لاالذينَأوصلئكَعَنْئرْضىأنْالأمْرأؤلَالذوْلَةهَذِهِباستطاعةِيَكُنْلم

،والحربالجندئةِفِكْرَةيؤئدُونولا،متزهِّدونَلألهُمْ،العافةِالحَياةِفييَشاركونَ

اللهِ،دوْد!مِنْالأصْنامَتعبُدُلاكهاالزسمئةَالدّيائةَيَحتَرمونَولا،مُسالِمونَلألهُمْ
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يُعْرَفُ.لاماالقَراراتِمِنَتئخِذُسرئةٍجَماعات!يُكَؤنونَالذينَأولئكَ

خطراًفيهِورأوْا،يفْهَموهُأنْيَسْتَطيعواوَلَمْ،الاثجاههَذاالزومانُيَقْبَللم

المَسيْحيينَلكنَّ،والثثْكيلوالئعذيبِبالاضطهادِأَصْحابَهُفتَتبعوا،دولتِهمعلى

تمسثكِهممقدارِعلىيَدذجَميلاصَبْراًعَلَيْهِوصبَرواشَديدأتحمُّلاذَلِكَكلتحمَّلوا

وفي)تراجان(عهدِفيالضغْرىأسيافيسئماولاالضَّحايابَيْنَهُموكثُرَ،بعَقيْدَتِهِم

كانواالذينَالفئحاياعددكثرةِمَعَالاضطهادهَذاكُلأنعلى(أوريل)ماركعهد

عَضُدِفييفُمثلمهَذاكل،الئاسِأمامَتأكُلُهمالوحوثرِعلىيُعْرَضونَ

يكثرونَ،المَسيْحئةِبحُماةِوإذاالزمَنُوامتذ،نفعاًالرُّومانَيُجْدِوَلَمْ،المَسيْحيينَ

اٍلىبحاجَةٍوشَعَرَ)قسطنطين(أتىإِذاحَتَّى،المتنفِّذينَبَعْضُالئصْرانثةويعتنِقُ

منشوراًوَضَعَم()392عامحُروبِهِمنضَروسبىحَرْسبفييَسيرَأنْقَبْلَبالئهِالإيْمان

إِذنفحل،الأخْرىالآلِهَةِبمصافِّالمَسيْحئةِإِلَهَفيهِعَذميْلان()مَنْشورِبعُرِفَ

ديْنِهِم.بمُمارَسَةِلَهُمْوسُمِحَ،غيرِهِمَعَإِلَهُهُمْ

الذينَالأرْستُقْراطيينَقِبَلمِنْالمُمائعَةَيَلْقَونَزالواماالمَسيْحيينَأنعلى

بعباداتِهممتمسِّكونَهموالذينَ،منهاسُلطائهمويأخُذونَ،الزومانألِهَةَيعتمدونَ

عَقيدَةِفيفأدْخَلواوأمثالِهمهَؤلاءِمَعَالمَسيْحيونَوتساهَلَ.للأصنامالقَديْمَة

ثُمَّالقدِّيسيين()تَقْديسُوَهوَألا،الأصْنامعِبادَةِعَنْيعوِّضهمشَيْئاًالئضرانيَّةِ

للإِمْبَراطورئةِالعافةَالدّيائةَئصْبِحُبهاوِإذا،وانتَشرَتْالمَسيْحيَّةُالدّيائةُقَوَيتر

الرُّومانئةِ.

والبَرهميَّةِةالنَّصْرانيَّةبيْنَمقارنةّ

فييَعْتَقِدونَالهُنودَأنالجُمُليُّوالقولُ:زهرةأبومُحَفدالسيْخُيَقولُ

015

http://www.al-maktabeh.com



الوثنيًةُ)العَقائدُكتابصاحِبُعقدَوقد،المَسيْحفيالمَسميْحيونَيعتقدُهمااِشنة

فيالمَسيْحيينَوأقْوَالِ،كَرِشْنَةفيالهنودِأقوالِبيْنَموازنةالنًصْرانئة(الدّيائةِفي

منأسبَقُالبَرْهَمئةُكانخ!وإذايتَطابَقا،أنْأوْشَكاحَئىالاعققادانفتقارُبَ،المَسيْح

عنه)2(.تفزعوَماوالأصْل،مِنْهُوالمشتقُالمشتقُإِذنْعُلِمَفَقَدْ،المُحزفةِالئصْرانئةِ

عليهيُقاسُوغيره،المثالِسبيلعلىالموازئةِهذهمنبعْضألكَوئنْقُلْ

اللهابنالمسيحيسوعزالمسيحيينالنصاوىأقوالاللهابنكَرشْنَةزالوثنينالعنودأتوال

الصالحعوالراعيوالمعزيوالفاديالمخلص)هو:المسمحيسوعوالمعزيوالفاديالمخلص)هو:كَرِشْنَة

وهوَ،المةدسالثالوثمنالثافيوالأقنومادلهوابنوالوسيطوالأقنومادلهوابنوالوسيطالصالحعوالراعي

(.القدسوروحوالابنالاّبوالابنالاَبوهوَ،المقدسالثالوثمنالثالط

(.القدسوروح!

وقالالمسيحيسوعوالدةالعذراءمريمعلىالملاكدخل-اابنكَرِشذنَةوالدةديفاكيالملائكةمجدقد-ا

معك.الرب،عليهاالمنعمأيهالكسلاملهاهذهبابنيفاخرأنللكونيحقوقالوا،ادله

مريموانجيل،92-28ص3،الإصحاحلوقاإنجيل!الطاهرهّ.

.7الإصحاح9320صالثافيالمجلدالهندتاريخكتاب-

ظهوروبواسطةالمشرقالبنجمهظهرالمسيحيسوعولدلما2-الذينجمهمنكَرِشنةولادةالناسعرف2-

ولادته.محلالناسعرفنجمهالسماء.فيظهر

3العددالثافيالإصحاحمتىإنجيل!317.367،،2المجلدالهندتاريخكتاب=

منوظهروسرورأفرحأالملائكةرنلالمسيحيسوعولدلما3-وأنارهاالأرضسبحتكَرِشْنَةولدالم3-

مطربة.أنغامالسحابملاثكةوهامتالأرواحوترنمتبنورهالقمر

بأنغامالسحابورتلوطرساًفرحاًالسماء

.31العددالثافيالاصحاحلوقائحيلاٍ-205!صفشنويوراناكتاب-.مطرلة

)ملكويدعونهملوكانيةسلالةمنالمسيحيسوعكان4-ولكنهملوكانيةسلالةمنكَرِشْنَةكان4-

بغار.والفقرالذلحالةفيولدولكنهاليهود(والفقر.الذلبحالغارفيولد

.VVAصدوان!792.صدوانكابت

الهندوسئهَ.عنالحديثىعندَعنهالكلامُوسيأقي،البَرهمئةالذيانةِ،لِهَةِأحذكَرِشنة()1

42*92-صالأدْيانمقارتات)2(
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عظيمبنورالغارأضئكَرِشْنَةولدلما5-

نورأشعةيرسلديفاكيأمهوجهوصار

.792صدوان-ومجد،

وتندبتبكيصارتوضعتهمابعدومن6-

وعزاها.فكلمهارسالهعاقةسوء

.11231الهندتاربخ-

وسجدتإلهكَرِشمْنَةأنالبقرةوعرفت7-

927.صدوان-.له

بلاهوتهواعترفوابكَرِشْنَةالناسوآمن8-

وطيب.صندلمنهدايالهوقدموا

القديمةوالديانات،005الشرقيةالديانات-

12.352

الطفلبمولد)نارد(الهنودنبيوسمع9-

)توكول(فيوزارهفذهبكَرِشْنَةالإلهي

أتهفحصهامنلهفتبينالنجوموفحص

317.،2مالهندتاريلخ=يعبد.إلهيمولود

أمهخطيب)ناندا(كانكَرِشْنَةدوللماا-.

المدينةإلىأتىحيثالبيتعنغاثبأديفاكي

للملك.الخراجمنعليهمايدفعكي

.هالكتابمن2الفصلبورانافشنوكعاب-

منأنهمعوالفقرالذلمحالكَيرشنةولد-اا

الآسيويةالتنقيبات-ملوكانية.عائلة

.13512الهندوتاربخ،11925

والدةديفاكيأمهخطيبنانداوسمعا-2

وخذفم:لهيقولالسماءمننداءكَرِشنة

نهرواقطعكاكولإلىفهربهماوأمهالصبي

إهلاكه.طالبالملكلأنجمنة

الثالثالفصلبورانافشنوكعاب-

بلمعانهأعياعظيمبنورالغارأضئالمسيحيسوعولدلما5-

النجار.يوسفأمهخطيبوعينيالمّابلةعيني

13ءوالعدد12الإصحاحالمسيحيسوعولادةإنجيل!

ابنيسوعأنامريمياةطفلوَهؤلأمهالمسيحيسوعوقال6-

وقدإليكابأرسلهالذيجبرائيلأخبرككماوجنتادله

العالمءلأخلصأتيت

3.و2اعالإصحاحالطفوليةإنجحل-

له.وسجدوايسوعالرعاةوعرف7-

.51-8عددالثافيالإصحاحلوقاإنجيل-

منهداياوأعطوهبلاهوتهوقالوابيسوعالناسو،من8-

ومر.طيب

.2العددالثافيالإصحاحمقإنجيل!

هيرودسأيامفياليهوديةلحمليتفييسوعولدولما9-

قائلين:أورشليمإلىجاؤواقدالمشرقمنالمجوسإذالملك

اليهود.ملكالمولودهوَأين

.2،عدداالثانيالاصحاحمىإنجيل=

وأتىالبيتعنغاثبأأمهخطيبكانيسوعولداولما-.

للملك.الخراجمنعليهمايدفعكي

17.-عددامنالثافيالإصحاحلوقاإنجيل!

سلالةمنأنهمعوالفقرالذلبحلةالمسيحيسوعولدا-ا

ملوكانية.

لوقا.وإنجيلمتىإنجيلفينسبهتعدادانظر-

كيبحلميسوعوالدةمريمخطيبالنجاريوسفوأنذرا-2

طالبالملكلأنمصرإلىبهماويفروأمهالصىيأخذ

إهلاكه.

13.عددالثافيالإصحاحمقإنجيل-
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كَرِشذنَةبولادةالبلادحاكموسمع-13

وكيالولد.قتلوطلبالإلهيالطفل

الأولادكافةبقتلأمرأمنيتهإلىيتوصل

فيهاولدالتيالليلةفيولدواالذينالذكور

028.صدوان-.كَرِشئنَة

كَرِشْنَةفيهاولدالتيالمدينةواسم-ا4

تزلولمالعجيبةالاّياتعملوفيها)مطرا(

العابدينالهنودعندوالاحترامالتعظيممحل

وإنهادلهابنإنهكَرِشئنَةعنالقاثلينللأوثان

21الهندتاريخ-هذا.يومناإلىادله

11975.الاّسيويةوالتنقيبات،17

ظهورفيراماالقديسولادةكانت-ا5

سعىوقدقليلبزمنالناسوتقيكَرِشْنَهْ

راماالقديسإهلادبفيالبلادملكفانسا

316.،2مالهندكارفي-أيضاً.كرشنهواهلاك

إلىبهجيءولماالرعاةبينكَرِشْنَةوربى-16

فأتىالتعليمإلىعظيماحتياجفيكانمطرا

علىفاققليلوقتوقيخبيربمعلمله

العلميةالمسائلفيوأعياهالعلومفيأستازه

الدقيقية.السنسكريتية

32112.الهندوتاريخ028صدوان-

معسائراًكَرِشْنَةكانالاْيامأحدوفي-17

وذهبتعليهمملكأفاختراوهالبقرمنقطيع

الملك"هذالهاعينهالذيالمكانإلىبقرةكل

312.صالثافيالمجلدالهندتاريخ-

وطلبالإلهييسوعالطفلبولادةالبلادحاكموسمع-13

أمنيتهإلىالأولادكافةبقتلأمرأمنيتهإلىيتوصلوكيقتله

فيهاولدالتيالليلةفيولدواالذينالأولادكافةبقتلأمر

المسيح.يسوع

الثافي.الإصحاحمتىإنجيل-

لمامصرفيالمسيحيسوعإليهاهاجرالتيالمدينةواسما-4

وقوات،ياتفيهاعملإنهويقال،المطريةالمِهوديةتراب

.عديدة

هيجين.تأليفالطفوليةإنجيلعلىالمقدمة-

المسيحيسوعولادةقبلالمعمدانيوحناولادةوكانت-ا5

لسوعالطفلإهلاكفيهيرودسالملكسعىوقدقليلبزمن

المسيح.يسوعبولادةمبشراًيوحناوكانالمسيح

.السادسالإصحاحالمس!يحيسوعولادةتاريخإنجيل!

يعلمهكيزاخوسالمعلمعندإلىالمسيحيسوعوأرسلا-6

فقالألف-قل-ليسوعوقالباء،ألفأحرفلهفكتب

بعدهومنالألفحرفمعنىعنأولاأنجرفييسوعالرب

يسوعفقامبالضربيسوعالمعلمفتهددالباءحرفأقول

المس!قيمةالحروفعنوأخبرهوالباءالألفمعنىوفسر

وحركا!نقطلهاوالتيالمثناةوالحروفالمنحنيةوالحروف

بعضأيالترتيبهذافيوضعتولماذانقطلهاليسوالي

المعلمبهايسمعلمأشياءعنيخبروطفىّغيرهاقبلالحروف

.كتابفييقرأهاولمقبلمن

.8إلىعدداالعشرينالإصحاحالطفولةإنجيل-

ملككأنهورتبهمالأولاديسوعجمعأزارشهروفي-17

ويأمرونهغصباًيأخذونهكانواأحدبهممروإذاعليهم

للملك.بالسجود

،3ا-ع18الإصحاحالطفوليةإنجيل!
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الصليب.علىوماتصلبكَرِشْنة18-

معكَرِشْنَةأصحاببعضوسرقا-9

فخلقغارفيالسارقونوأخفاهمعجولهم

الشكلفيمثلهموعجولاأصحاباًكَرِشْنة

والهيئة.

وكتاب15صالثافيالمجلدالهندتاريخ!

136.صالثافيالمجلدالاّريينخرافات

عملهاالتيوالعجائبالاّياتوأول0-2

.الأبرصشفاء

الثافي.العددالثامنالإصحاحمتىإنجيل-

'Y-ومعهامقعدةفقيرةلإمرأةكَرِشْنةوأوقي

وغيروزعفرانوصندلوزيتطيبفيهإناء

جبينمنهفدهنتالطيبأنواعمنذلك

علىالباقيوسكبتنحصوصةبعلامةكَرِشْنة

الثافي.المجلدالهندتاريخ!.رأسه

بعضالحيةلسعتالأيامأحدوفي22-

فماتوامعهميلعبالذينكَرِشثنَةأصحاب

بعينإليهمونظرالباكرلموتهمعليهمفاشفق

أحياء.وعادواالموتمنسريعأفقامواألوهية

343.صالثانيالمجلدالهندتاريخكله

مصاثبحدثتكَرِشْنةماتلما23-

هالةبالقمروأحاطعظيمشروعلامات

النهارولسطفيالشمسىوأظلمتسوداء

إلىالسادسةالمساعةمنالشمسوأظلمت

كثيرونوقامالقبوروفتحتالتاسعةالساعة

قبورهم.منوخرجواالقديسينمن

./117الدينيةالتصوراتترقىكتاب!

مجرلة.كَرِشْنةنجبوثفب24-

.VArصدوان-

الصليب.علىوماتصلبيسوع-18

فرنفيانفسهميسوعمعيلعبونالذينالأولادوأخفى'-9

أيهاياهناإلىتعالوايسوعفناداهمجداءهيثةإلىفبدلوا

صبانأ.الأولىهيئتهمإلىالجداءتلكفاعيدتلنلعبالاْولاد

.18الإصحاحالطفوليةإنجيل-

هيالمسيحيسوععملهاالتيوالعجالْبالآياتوأول02-

.الأبرصشفاء

931.صالثافيالمجلدالهندتاريخ-

الأبرصسمعانفيعتيابيتفييسوعكانوفيما21-

علىفسكبتهالثمنكثيرةطيبقارورةمعهاامرأةإليهتقدمت

متكئ.وَهوَراسه

.67-عدد26الإصحاحمتى-

الذينالصبيانأحدالحيةلسعتيلعبيسوعكانوبينما22-

حالإلىفعادبيدهالصيهيذاكيسوعفلمسمعهميلعبكان

صحته.

18.الإصحاحالطفوليةإنجيل!

YT-وانشقمتنوعةجمةمصائبحدثتيسوعماتلما

نارأالسماءوأمطرت/تحتإلىفوقمنالهيكلحجاب

يفسدونالشياطينوصار.حاميةنارأشعةوتاججتورمادأ

السماءجوفيالأرواحمنألوفأالناسوشاهدالأرضفي

.مكانكلفيظهورهاوكانومساءصباحاًيتراوحون

لوقا.وإنجيلوالعشرينالثافيالإصحاحمتىإنجيل-

بحربة.يسوعجنبوثقب24-

282.صدوان-
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بالنبلةرماهالذيللصيادكَرِشْنةوقال25-

محفوفأالصيادأيهااذهبمصلوبوَهوَ

الالهة.مسكنالسماءإلىبرحمتي

282.صبرانافشنو-

.الأمواتبينمنقامثمكَرِشْنةومات26-

.YAYصدوان-

الجحيم.لىاٍكَرِشْنةونزل27-

.YAYصدوان!

السماءإلىيحسدهكَرِشْنةوصعد28-

282.صدوان-صاعدأ.شاهدوهوكثيرون

الأخيراليومفيكَرِشْنةيأقيولسوف92-

بالسلاحمدججكفارسظهورهويكون

تظلممجيئهوعندأشهبجوادعلىوراكب

وتهتزالأرضوتزلزلوالقمرالشمس

السماء.منالنجوموتتساقط

.YAYصدوان=

0r-َاليومفيالاْمواتيدينكَرِش!نةأيوَهو

283.صدوان-الأخيرء

شيءلكلالخالق:كَرِشثنةعنويقولون31-

الصانعفَهوَكانمماشيءكانلماولولاه

.الأبدي

.YAYصدوان!

الأولوهوَوالباءالألفكَيرشْنة32-

.YAYصدوان-شيء.كلخرو3والوسط

أكثرأرجوناتلميذهمجبكَرِشْنةكان33-

اللاميذ.بقيةمن

كيتا.كافاتبهاكتاب-

حاربالأرضعلىكَرِشْنةكانلما34-

التيبالاْخطارمبالغيرالشريرةالأرواح

أقولالحقمعهصلبااللذيناللصينلأحديسوعوقال25-

.الفردوسفيمعيتكوناليومإنكلك

ء4-3عدد23الإصحاحلوقاإنجيل!

.الأمواتبينمنقامثميسوعومات26-

28!الإصحاحمتىإنجيل-

الجحيم.إلىيسوعونرل27-

المسيحي.الإيمانوكتاب.YAYصدوان-

صاعدأ.شاهدوهوكثيرونالسماءإلىيسوعوصعد28-

والعشرينالرابععحاحال!متىإنجيل-

مدججكفارسالأخيراليومفييسوعيأتيولسوف92-

الشمس!تظلممجيئهوعندأشهبجوادعلىوراكببالسلاح

السماء.منالنجوموتتساقطوتهتزالأرضوتزلزلوالقمر

24.الإصحاحمتىإنجيل=

الأخيؤاليوم!الأمواتيسوعويدين35-

الرومانيين.ورسالة3-1ع42الإصحاحمتى-

شيءلكلالخالقإنه:المسيحيسوععنويقولون31-

.الأبديالصانعفَهوَكانمماشيءكانلماولولاه

كورنسوسورسالة3،1عمن1الإصحاحيوحناإنجيل!

.9ع3الإصحاحافسسالأولى

كلوآخروالوسطالأولوهوَوالباءالألفيسوع32-

.9العددالأولالإصحاحالرؤيةسفر-شيء.

التلاميذ.بقيهْمنأكثريوحناتلميذهيجبيسوعكان33-

23.العدد13الإصحاحيوحناإنجيل-

الثريرةالأرواحيحاربكانالأرضعلىيسوعكانلما34-

بعملتعاليمهينشروكانتكتنفهكانتالتيالأخطارمبالغير

ac?
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العجائببعملتعاليمهونشرتكتنفهكانت

الأبرصوشفاءالميتكإحياءوالآيات

كانكماالمخلوعواعادةوالأعمىوالأصم

والمظلوم،القويعلىالضعيفونصرة،أولا

يعبدونه،ذاكإذوكانواظالمهعلى

إلهأ.ويعدونهعليهويزدحمون

كَرِلثمنةهيئةبدلثأرجوناحضوروفي35-

اجتمعالعلىومجدكالشمسىوجههوأضاء

وتكتفومهابةتذللارأسهأرجونافأحنىإله

حقيقتكرأيتالآن:باحتراموقالتواضعاً

الاْريابربيارحمتكأرجووإفيأنتكما

المحيطأنتثانيةناسوتكفيواظهرفعد

.بالملكوت

!215صوليمسلمورسالهنوددين=

وخلقأخلقاًالناسخيركَرِدثمنةوكان36-

العفيفالطاهروهوَونصحدإخلاصوعلماً

ووداعةرحمةتنازلوقدالإنسانيةمثال

العظيمالكاهنوهوَالبرهميينأرجلوغسل

.بالناسوتلناظهرالقادرالعريزوَهوَبراهما

.144صالسابقالمرجع-

القدوسالعظيمبراهماهوَكَرِشْنة37-

العجيبةأسرارعنسربالناسوتوظهوره

الإلهية.

3.عحاشيهْشرح294صفشنولورانا-

المقدسالثالثمنالثانيالأقنومكَرِشْنة38-

بألوهيته.القائلينالوثنيينالهنودعند

العقائد.المدعووليمسمورسكتاب!

3-Iالإيمانيطلبمنكلكَرِشْنةوأمر

والأصمالأبرصوشفاهالمي!كإحياه،والآياتالعجالْب

القويعلىالضعيف!وينصر،والمريضوالأعمىوالأخرس

إلهأ.ويعدونهعليهيزدحمونالناسوكانظالمهعلىوالمظلوم

.ذكرناهالذيهذامنكثيرأترىوالرسائلالانجيلانظر-

أخاهويوحناويعقوببطرسيسوعأخذأيامستةوبعد35-

هيئتهوتغيرتمنفردينعالالآلهةجبلإلىبهموصعد

كالثلجبيضاهثيابهوصارتكالشمسوجههوأضاءقدامهم

السحابةمنوصوتظللتهميرةسحابةإذايتكلمهوَوفيما

سمعولمااسمعوالهسررتالذيالحبيبابنهوَهذاقالْل

جدأ.وخافواوجههمعلىسقطواالتلاميذ

.9لىاٍاعددامن7الاصحاحمتىإنجيل!

وهوَدإخلاصوعلمأوخلقأخلقاالناسخيريسوعكان36-

رحمةتازلوقدومثالهاالإنسانيةمكملالعفيفالطاهر

القادرالعظيمالكاهظوهوَالتلاميذأرجلوغسلووداعة

بالناسوت.لناظهر

13.الإصحاحيوحناإنجيل-

سرالناسوتفيوظهورهالقدوسالعظيميهوهوهيسوع37-

الإلهية.العظيمةأسراره

الثالث.الإصحاحالأولىثيموثاوسرسالة-

.النصارىعنالمقدسالثالوثمنالثافيالأقنوميسوغ38-

والرسائل.الأناجيلوكذلكالدينيةكتبهمكافةانظر-

يفعلأنبإخلاصالإيمانيطلبمنكليسوعوأمر93-
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يشتهيهماوكافةأملاكهيتركأنبإخلاص

مكانإلىويذهبالعالمهذامجدمنويحبه

فقط.اللهفيتصورهويجعلالناسمنخال

.Yااصالوثنيةالهنودديانة-

أرجوناالحبيبلتلميذهكَرِشْنةوقال-04

ومهماالفقيرأعطيتومهماعملتمهما

ذعلتومهماثرلانمنقرلتومهماأكلت

بإخلاصجميعهفليكنالمقدسةالأفعالمن

وأناابتداءليليسوالعليمالحكيمأنالي

والحافظ.المسيطرالحاكم

.121صوليمسلمورسالهنودديانة!

فيالكائناتوجودعلةأناكَرِشْنةقال41-

الكونفيماجميعوعليتحلو!أكانت

خيط.فيالمنظومكاللؤلؤيثعلقوفييتكل

.212صوليمسلمورسالهنودديانة!

الشمسفيالكائنالنورأناكَرِشْنةوقال42-

نوروأنااللهبفيالكائنالنوروأناوالقمر

ظلمة.فيليسالأنوارونوريضءماكل

.213صوليمسلمورسالهنودديانة!

وربهللعالمالحافظأناكَرِشئنةثال-43

283.صدوان-.وطريقهوملجؤه

وأناالصاعصلاحأنا،كَرِشْنةوثال-44

كلوخالقوالأبديالاْخيروالوسطالالتداء

ومهلكه.فناؤهوأناشىء

.2lrصوليمسلمورسالهنودديانة-

تحزنلا:الحييبلتلميذهكَرِشْنةوقال45-

منهاأخلصكأنازنوبككثرةمنأرجونايا

واسجدواعبدني،عليوتتوكلبيتثقفقط

هكذالأنك،سوايأحداًتصورولا،لي

وأغلقنحدعكإلىفادخلصلبتفمتىأنتوأمايأتيكما

فييرىالذيفأبوكالخفاءفيالذيأبيكإلىوصلبابك

علانية.يجازيكالخفاء

.6عدد6الإصحاحمتىإنجيل-

كلفافعلواشيئاًتفعلونأؤتشربونأوْتأكلونكنتمفإذا0-4

ادله.لمجدشىء

ا-3.اع.الإصحاحالأولىكورنسوسرسالة-

بهشيءوكلشيءكلوليسوعيسوعوفييسوعمن41-

كان.بهشيءيكنلموبغيرهكان

13عددمتالأولالإصحاحيوحناإنجيل-

فلايتبعنيمنالعالمنورهوَأناقائلايسوعكلمهمئم-42

الظلمة.فييمشي

.12العددAالإصحاحيوحناإنجيل-

يأقيأحدليسوالحياةالحقالطريقهوَأنايسوعلهقال43-

.6عددعشرالرابعالإصحاحيوحناإنجيل-بى.اًلاالأب

الهاويةمفاتيحولطوالاَخرالأولهوَأنا،يسوعوقال44-

.والموت

.17-18عالأولالإصحاحيوحنارؤيا-

،خطايالنلكمغفورةبنيياثق:للمفلوجيسوعوقال45-

قمرإلىولاشمسإلىتحتاجلاوالمدينةقلبكأعطنيبنييا

سراجها.الحروففيهاليضيئا

،26ع32الإصحاحالأمئالسفر،2ع9الإصحاحمىّ!
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23.ع12الإصحاحالرؤياسفرفيهحاجةلاالذيالعظيمالمسكنإلىلّأقي

مني.نورهماالفذينوالقمرالشمسلضوء

.213صوليمسلمورسالهنودديانة!

والبوذيَّة:النَّممْرانئةبيْنَمقارنة

بوذيوجعلهاالتيالأوْهامَأنالغريبومن:زهرةأبومُحَمَّدالشَّيْخُيَقولُ

تغييربَعْدَالمَسيْحشخصيةالمَس!يْحيونينحلهمامَعَتتوافقلبوذاأوصافاًالتبت

من)منقولة،التطابقوجهلتعرفبَيْنَهُماالمقابلاتبَعْضُذيهيَوها،الئصْرانئة

النَّصْرانئة()1(الدّيائةِفيالوثنيةالعقائدكتاب

أدلهابنالمسيحؤالنصارىأقوالادلهاينبوذالطالوثنيينالهنودأفوال

الروححلولبواسطةالمسيحيسوعتحسدكانأ-علىالقدسروححلولبواسطةبوذاتجسدكانا-

مريم.العذراءعلىالقدسمايا.العذراء

ودخل!السماويمقعدهعنيسوعنزللما2-جسدفيودخلالأرواحمقعدمنبوذانزلالم2-

كزهرةكالبلوررحمهاصارالعذراءمريمجسدوظهرالنقيالشفافكالبلوررحمهاصارماياالعذراء

يسوعفيهوظهرالنقيالشفات.جميلة.جميلةكزهرةفيهبوذا

،المشرقيْظهرتجميسوعولادةعلىدلوفد3-السماءأفقفيظهرنجمبوزاولادةعلىدلوقد3-

المسيح()نجميدعىأنالواجباتمن:داونوقالبوذا()نجمويدعونه

والأرضالسماءملائكةفرحتيسوعولدالم4-الملائكةورتلتالسماءجنودفرحتبوذاولدلما4-

المجد:قائلينالمباركللواحدحمدأالأناشيدورتلواعلىبوذااليومولد:قائلينالمباركللمولودالمجدأناشيد

وبالاسالسلامالاْرضوعلىالاْعاليفيدئهالنورويرسلوالسلامالمسراتالاسيعطيكيالاْرض

ءالمسرة.للعمىبصرأوتهبالمظلمةالمحلاتإلى

لاهوتهاسراروأدركوايسوعالحكماءزاروقد-oولملاهوتهأسراروأدركوهبوذاالحكماءوعرت5-

الآلهة.إلهدعوهحتىولادتهعلىيوميمضولمإلهاْ.ودعوهالاسحياهحتىولادتهعلىيوميمض

.11إلى1عددمنالانيالإصحاحمتىإنجيل!0.92صدوان=

t-ذهبمنهداياطفلوَهوَيسوعوأهدوا6-وغيرهامجوهراتمنهداياطفلوَهوَبوذاوأهدوا

68.-54صالأدْيانمقارنات()1
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الثمينة.الأشياءمن

0.92صدوان-

الناسأعظمإنهمايالأمهقالطفلابوذاكانلما7-

جميعاً.

146(.اَ)45البوزيةالعفائدهردىكتاب-

وراءبميسارأالملكسعىوقدمخيفاًولدأبوذاكان8َ

بقيإنيدهمنالملكسينزعالغلامهذاأنأخبرهلماقتله

حيأ.

4.301صنيلتأليفالبوذيةتاريخكتاب- - i.

لمأنهمعالأساتذةأدهشالمدرسةإلىبوزاأرسللما9-

والرياضياتالكتابةفيالجميعوفاققبلمنيدرس

والعراقة.والكهانةوالتنجيموالهندسيةالعقليةوالعلوم

لنيل.البوذيةالديانةوتاريخ(البوزية)العفائدهررى-

الهياكلدخلسنةعشرةاثنتيبوذاعمرصارلماا-.

لهميوضحهاثمعويصةمسائلالعلمأهلدسألوصار

مناظريه.كافةفاقحتى

37.ص(المسيح)الملاكبنصن-

منالأصنامفقامتالهياكلأحدمرةبوزاودخلا-ا

له.سجودأرجليهعندوتمددتأماكنها

96.إلى67(المسيح)الملاكبنصن!

في)صدورانا(أبيهمنبوزاغوتامانسبويصلون12-

وَهوَسماطاماهاإلىملوكانيةسلالةمنكلهمأناس

والحوادثالدنيا.فيصارملكأولزعمهمعلى

فيوجد.البرهمي)بيورا!أكتابفيالمذكورةوالأنساب

معونسيتهاالحوادثتحقيقيمكنلاأنهغِرأنسابه

فيهااخترعواالبوذيةمؤرخيأنهوذلكوسببغيرها

اعتبارهمفوفحكيمهمنسبإعلانمنتمكنهمأسماء

إلها.إياه

92.صدوان!

915

وطيب"

.11عدد2الإصحاحمنمتىإنجيل-

اددّه(.ابن)أنامريملأمهقالطفلايسوعكانلما7-

.3عددoالإصحاحالطفوليةإنجيل-

هرودوسالملكسعىنحيفاًولدأيسوعكان8-

يده.منالملكينزعكيلاقتلهوراء

.الأولالعددالثافيالإصحاحمتىإنجيل-

أستاذهأدهشالمدرسةإلىيسوعأرسللما9-

بولدأتيتنيالقديوسفلاْبيهوقالزاخيوس

(.معلمكلمنأعلمأنهمعلأعلمه

لوقا.وإنجيلعدد02الإصحاحالطفوليةإنجيل-

بهجاءواسنةعشرةاثنتييسوععمرصارلماا-.

مسائلوالعلماءالأحباريسألوصارأورشليمإلى

الجسيع.وأرهشلهميوضحهاثممهمة

.21عدد21الإصحاحالطفوليةإنجيل-

الاْعلامحامليقربماراًيسوعوكانا-ا

له.سجوراًرؤوسهاالأعلامفأحنت

.02العددالأولالإصحاحنحكوريموسإنج!ل!

فييوسفأبيهمنيسوعسلالةويعدونا-2

إلىملوكانيةسلالةمنوكلهمنحئلفينأشخاص

المذكورةوالحوادثالأسماءمنوكثيرالبشرأبى،دم

اليهود.كتابالتوراةفيمذكورةسلالتهفي
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والتنسكالتعبدفصدالسياحةعلىبوذاعزملما13-

يجربه.كيالشيطانأي)مارا(عليهوظهر

292.صدوان!

فيحياتكتصرفلالبوذا)الشيطان(ماراوقالا-4

ملكتصيرأيامهذهسبعةبمدةلأنكينيةt.الأعمال

الدنيا.

.292صدوان-

اذهب:لهقالبلالشيطانبكلامبوذايعبافلما-5

عني.

.292صدوان-

أمطرتبوذاتجربة(الشيطان)أيماراتركولما16-

عرفه.طيبالهواءملأوطيبأزهرأالسماء

.292صدوان-

1 v-طويلا.وقتأبوذاوصام

.292صدوان!

وكانبالماءعمادتهحينالمخلصبوذاعمدوقد18-

بلفقطالعظيمالالهيكنلموَهوَحاضراًاددّهروح

علىحللماغولاماتجسدصارفيهالذيالقدسوروح

مايا.العذراء

بنصن.تأليف45صالمسيحالملاككتاب!

بدلتأيامهأواخرقيالأرضعلىبوذاكانولماا-9

المبيضالأصفرأي)بنداقا(جبلعلىذاكإذوَهوَهيئته

علىبرأسهأحاطنوراًبغتةعليهونزل)سيلان(فى

عظيمنورمنهأضاءجسدهإنويقولوناًكليلشكل

القمرأوْكالشمسمضيءبراقذهبمنكتمثالوصار

رأىوحينمامضيئةأقسامثلاثةلىاٍتحولوحينئذ

هوَإنبشرأهذاماقالواهيئتهفيالتحولهذاالحاضرون

عظيم.إلهإلا

45.صالمسيحالملاككتاب-

كيالشيطانلهظهرالتبشيرفييسوعشرعلما13-

مجربه.

.8-اعدد4الإصحاحمتىإنجيل-

أعطيك(يسوع)أيلهبليس(اٍ)ايوقالا-4

لي.وسجدتليخررثناٍجميعهانيا(.ا)أي

.11-ا.من4الإصحاحمتىإنجيل-

.شيطانيااذهب:وقالالمسيحفأجابها-5

.8عدد4الإصحاحلوقاإنجيل-

فصارتجاءتقدملائكةوإذاإبليستركهثم-16

تخدمه.

ءااعدد4الإصحاحمتىإنجيل-

طويلا.وقتأيسوعوصام-17

"2؟عدد،4الإصحاح!ىإعيل-

روحوكانتالاْردنبنهرلسوععمدويوحنا18-

بلفقطالعظيمالإلهيكنلموَهوَحاضرةادله

حلعندماتجسدهفيهالذيالقدسوالروح

.القدسوروحوالابنالآبفَهوَمريمبالعذراء

.2،1عدد7الإصحاحمتىإنجيل-

وبعدهيئتمبدلتالأرضعلىيسوعكانلما91-

اخاهويوحناويعقوببطرسيسوعأخذايامشة

هيئتهوتغيرت!فردينعالجبلإلىبهموصعد

ثيابهوصارتكالشس!وجههوأضاءفدامهم

بيضاءكالنور.
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الناسلخيرمدهشةوأياتعجاببوذاوعمل02-

أعظملذكرىحاويةفيهالمختصةالقصصوكافة

.تصورهيمكنبماالعجائب

.392صر،روان-

دخولبهالمؤمنونيتأمللبوذاصلاتهموفي21-

.الفردوس

.392صر،روان-

التابوتوفتحالاممفاءانحلتودفنبوذاماتلما22-

إلية(،بقوة)أيطيعيةغيربقوة

94.:المسيحالملاكبنصنكتاب-

علىعملهأكمللمايحسدهالسماءإلىبوذاوصعد23-

"الأرض

.392صر،دوان-

هـلعيدالأرضإلىئانيةمرةبوذايأقيولسوف24-

فيها.والبركةالسلام

392.صر،دوان!

.الأمواتبوذاوسيدين25-

.392صر،دوان-

الكائنوَهوَانتهاءلهليسوالياءالألفبوذا26-

الأزلط.والواحد؟العظيم

.392صدوان!

هذهفيارتكبتالتيالذنوبفلتكنبوذاقال-27

الخطيئة.منالعالمليخلص،عليهالدنيا

هـ8.صالسنسكريتيةالآدابتاريخمولركتاب-

تفعلونها،التيالحسنةالأعمالأخفوابوذا:قال28-

علانية.بذنوبكمواعترفوا

28.صالدينيةالعلومالمدعوكتابهمولر!

والشريرطبيعيةغيرنورمنذاتأنهبوذاهـلصفون92-

161

لخيرمدهشةوأياتعجائبيسوعوعمل02-

لذكرىحاويةفيهالمختصةالقصصوكافةالناس

.تصورهيمكنبماالعجائبأعظم

.وغيره،2834-ع،8الاصحاحمتىإنجيل-

بألوهيتهالمؤمنونيتأملليسوعصلاتهموفي21-

.الفردوسدخول

.392صدوان-

YI-وفتحابنفانانحلتودفنيسوعماتلما

إلهية.بقوةالقبر

.02:ويوحنا،YA؟الإصحاحمتىإنجيل!

بعدمنالسماءإلىيحسدهيسوعوصعد23-

.الأرضعلىعملهابمللماصلبه

12.ا-عدداالإصحاحالرسلأعمال-

الأرضإلىثانيةمرةيسوعيأتيولسوف24-

فيها.والبركةالسلامويعيد

.الأولالإصحاحالرسلأعمال!

2-oالأمواتيسوعوسيدين.

22ءعدد:،6الإصحاحمقإنجيل-

الكائنوهوَانتهاءلهليسوالباءالألفيسوع26-

.الأبديوالواحد،العظيم

.اعدد:،االإصحاحيوحناإنجيل!

الثيالذنوبوكافةالعالممخلصهوَيسوع27-

امترفوهاالذينعنعليهتقعالعالمفيارتكبت

العالم.ويخلص

المسميحي.التعليموكذلك392صدوان!

التيالحسنةالأعمالأخفوا:يسوعقال28-

علانية.بذتولكمواعترفوا،تفعلونها

يعفوب.ورسالة،اع6،صحامتىنجيلاٍ-

طبيعيةنورمنذاتأنهيسوغويصفون92-
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طبيعية.غيرمطلمةذات(أيضاًالحية)ويدعونهمارا

.492:ودوان،93:المسيحالملاكبنصن!

ساثروَهوَبوذاتلميذأتانداالتفىالأيامأحدوفي-03

الكندلاسسبطمنوهي)مناجى(بالمرأةالبلادقي

الماءمنقليلامنهافطلبماء،بثرقربالمرذولين

لأنها،منهيقزبأنلهيجوزلاوأنهسبطهاعنفاخبرته

عنأسألكلمغنيأخقيالهافقالمحتقر،سبطمن

منفصارتماءشرلةسألتكإنما،عاثلتكوعنسبطك

بوذية.تلميذةالحينذاك

.014صالدينيةالعلومالمدعومولركثاب-

أتىبلكلاالناموسلينقضيأتلمإنهبوذاقال3-,

المعلمينسلسلةحلقةنفسهعدسرهوقدليكمله

الحكماء.

47-48.صالمسيحالملاكبنصنكثاب-

معأعمالناكافةتكونأنيجببوذاتعليمومحسب-32

والحسنى.بالمحبةوجيرانناأهذا

إلىذهبفيهاوبشرعلمالتيبوذاأيامأواثلوفي33-

أريعةتبعهمْكوندينافتبعهفهاوعلمبينارسمدينة

ذلكومن/لهتلامذةجميعهموصارواآخرينرجال

كثيرونونساءرجاليتبعهوكرزعلمأينماصارالحين

.وتلاميذهأتباعهمنيصيرون

الدنياليتركواتلامذةصارواللذينبوذاوقال34-

والفاقة.الفقرعيئ!ةوينذرواوغناهم

،هصالشرقفيالرهبانيةالمدعوكتابهفيهاردى-

.62

الجموعأنالمقدسةالقانونيةالوذيةكتابفيوجاء35-

به.ليؤمنوا،ية(يT)علامةبوذامنطلبوا

62

القديمة.الحيةالشيطانوعدوهبرشمس

لوقا.وإنجيل،االعدد4الإصحاحيوحناإنجيل!

بعدماءبئرقربيسوعقعدالأيامأحدوالني03-

هوَوبيفاالتعبينهكهكانحتى،مسافةسارما

سامريةامرأةألّتالسامرةمدينةعندالبثرقرب

شرلةاسفينييسوعلهافقالالبثر،منجرتهالتملأ

وكيفيهوديأنت:السامريةالمرأةلهفقالتماء

معاملةيستحلونلااليهودفإنماءشربةمنيلّطلب

السامريين.

.11:اعدد،4صحاحاثميوحناإنجيل-

فيلأنقضجئتأفيتطنوالايسوعقال31-

لاكمل.بللأنقضجئتماالأنيياءأوْالناموس

17.:عدد5،الإصحاحمتىإنجيل-

باركوا،أعداءكمأحبوالسوعوقال32-

مُبْغضيكُم.لىاٍأحسِنوا،لاعِنيْكُم

.44عدد،هالإصحاحمتىنجيلاٍ-

rr-فيهاويشرعلمالتييسوعأيامأوائلوفي

منفتبعهفيهاوعلمناحومكفرمدينةإلىذهب

له،تلاميذوصارواصيادينرجالأربعةالحينذاك

ونساءرجاليتبعهوكرزأينماصارالحينهذاومن

به.يؤمنونكثيرون

2.-ه13عدد4الإصحاحمتىإنجيل-

"f-ليتركوالهتلامذةصارواللذينيسوعوقال

والفاقة.الفقرعيشةوينذرواغناهم

61صحاو،02،91عدد8صحامتىإنجيل-

35.-26ع

الجموعأنالمقدسةالنصارىكتبقيوجاء35-

به.يومنواكىيس!وع،يةمنطلبوا
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مولر.تأليف37صالأديانعلمكتاب-

وعلمالأرضعلىبوذاأيامانتهاءاقتربلما36-

يايأتيماأناندا:لتلميذهقالستقعالتيالمقبلةالحوادث

وجودلبوذالعدلمأنهتظنلاذهبتأنامتىأناندا

تكونافترضتهاالتىوالفرائضقلتهالذيفالكًمكلا،

أنا.كذاقيلكوهيعنيخلفأ

هاردى.تأليف023صالشرقيةالموناشيزمكتاب-

3-Vمنلمالهالإنسانإنفاقأنالبوذيةالتعاليمفيوجاء

يهببمنأشبههوَغناهينفقومنالصعوداتأعظم

قدوبوذا،بهوتنمسكتبخلبالمالالنفسلأن،روحه

فلماذا،الناسلخيروحنوأشفقةحياتهونذروهب

حبمنبوذاتخلصولماالزهبد،الدنيابفناءنتمسك

وصارالالهيةالمعرفةقنالوملذاتهاالدنيويةالمشتهيات

الخيرالدنيالملذاتالهاجرالحكيمالرجلفليعملالرأس

عندهاالغير،عنفداءنفسهتقديمحمىأحدكلمع

الحقيقية.المعرفةإلىيصل

244.صالدينعلومكتابفيمولر!

مملكةأيدينيةمملكةتشييدبوذاقصدوكان38-

سماوية.

.01صالبوذيةلّاريخبيل-

الشريعةدولابإدارةأحببتالاَنبوذاوقال93-

بينارسمدينةإلىذاهبفإفيهذاأجلومن،العظيم

الحياةبابوأفتحالظلامفيللتأهيننوراًلأهب

للإنسانية.

.141صالبوذيةتاريخبيل-

163

ءا2عدد:،12الإصحاحمبنإنجيل=

أخبرالأرضعلىيسوعأيامانتهاءافَربلما36-

:لتلاميذهوقالبعدهمنستقعالتيالحوادثعن

مجفظواأنوعلموهم.الأممجميعوتلمذوااذهبوا

الأيامكلمعكمأناوهابهأوصيتكمماجميعهم

الدهر.انقضاءإلى

صحا8مرقسوانجيل24صحامتىإنجيل-

t1r.

الصاعالمعلمأيهالهوقالتقدمواحدهإذا37-

لهقالبدية.الاًالحياةليكونأعملصلاحأي

وبعاعطفاذهبكاملاتكونأنأردتإن:يسوع

وتعالالسماءفيكنزلكفيكونوالفقراءأملاكك

حيثالأرضعلىكنوزاًلكمتكنزوالاالّبعني

السارفونينقبوحيثوالصدأالسوسيفسد

لاحيثالسماءفيكنوزألكماكنزوابلوشرقون

ولاسارقونينقبلاوحيثصدأولاسوسيفسد

يسرقون.

.25ا-9ع6صحامتىإنجيل-

تولوايقوليكرزيسوعابتدأالزمانذلكومن38-

.السمواتملكوتاقتربلأنه

.7ع4الإصحاحمتىإنجيل-

يسوعابتدأليسوعالشيطانتجربةبعدمن93-

ذهبالغرضهذاأجلومن،دينيةمملكةبتأسيس

يسوعابتدأالزمانذلكومنناحومكفرمدينةإلى

اللهملكوتاقتربقدلأنهتوبواويقوليكرز

عظيماَ،نوراَأبصرظلمةفيالجالسالشعب

عليهمأشرقوظلالهالموتكورةفيوالجالسون

لور.

ع4صحامتىإنجيل!
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ريبلاكلاميإنأنانداالحبيبللملميذبوذاوقال0-4

الأرضعلىالسماواتوقتولوقطعيأيزولفلافيه

وصارسومرجبلواندكالبحاروجفتالعالموابتلع

قطعأ.

.11عرالبوذيةتاريخبيل-

الإنسانفيفعلاأعظمشيءيوجدلابوذا:فال41-

لاوالسعادةالحظولحسنالشهوافيوالهواءالاشتهاءمن

يوحدكانولوواحدشهوانياشتهاءسوىيوحد

الحقيتغرجلالأرضوجهعلىكانلما،خراشتهاء

كنتموإنالنساءفيبصركمتحقيقمنفاحترسوا

حاضرينغيركأنكماجتماعكمفاجعلوامعهنمجتمعين

قلودكم.علىفاحترسواكلمتوهنواذامعهن

.1/228الدينيةالأفكارتقديمكتاب!

دْطيتزوجلاالحكيمالعاقلالرجلبوذاوقال42-

يقدرلمومنمتأججةناركأتونالزوحيةالحياةويرى

الزنا+عنالابتعادعليهمجبالرهبانيةالعيشةعلى

301صالبوذيةالمدعوكتابهفيدانسرش!=

أصابإذاقولهمالبوذيةالتعاليمجملةومن43-

علىيدلذلكفإنوقنوطوبؤسو،لامحزنالإنسان

لمواذاعليها!جزاءالآلاموهذه،ثامأ،ارتكبأنه

منالحاضرالدورهذافيالآثاممنشيئاَارتكبيكن

السابقةالأدوارأحدفيارتكبهقديكونأنبدفلاحياته

(.تقمصهأدوارأحدفي)أيظهورهمن

.401صالبوذيةكتابهفيدانسريس-

تصوراتهيديرعندماالناسأفكاريعلمبوذاكان44-

كلها.المخلوقاثأفكارمعرفةعلىويقدرنحوهم

81صالبوذيينخرافاتكتابهفيهردى-

لأحدمنسولةحكايةالصوماديفاكتابفيوجاء45-

64

والحقالنعمةأمألموسىأعطىالناموس04-

السماءلكمأقولالحقصارالمسيحفب!سوع

يزو.لاكلاميولكنتزولوايأرض

لوقا.لانجيلالأولالإ!حاحيوحناإنجيل-

لاللقدماءقيلأئهسمعتمقد:يسوعقال41-

امرأةإلىينظرمنكلإنلكمفأقولأناوأما،تزن

قلبه"بهازقفقدليشتهيها

27.28-ع5صحامتىإنجيل-

لمإنولكنامرأةيمسلاأنللرجلفحسن42-

منأصلحالتزويجلأنفليتزوجواأنفسهميضبطوا

.التحرق

.اعدد7الاصحاحالأولىكورنثوسرسالةت

ولادتهمنذأعمىإنسانأرأىمجتازهوَوفيما43-

هذا.*.أخطأمنمعلميا:قائلينتلاميذهفسأله

أعمى.ولدحتىأبواهأم

.2-اعددالتاسعالإصحاحيوحناإنجيل-

يديرعندماالناسأفكاريعلميسوعكان44-

أفكارمعرفةعلىقادروأنهنحوهمتصوراته

كلها.المخلوقات

السامرية.معكلامه4صحايوحناإنجيلت

تعثركاليمينعينككانتفإن:يسوعقال45-
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شككتهلأنهاورماهاعينهقلعأنهالبوذيينالقديسين

542،صالدينيةالعلومالمسمىمولركتاب-

يدعىجواداًراكبأكانالتنسكعلىبوذاعزملما46-

بالزهرطريفهالملائكةففرشتكنتاكو

13.صالبوذيينخرافاتكتابهقيهردى-

عنك.وألقهافاقلعها

92.ع5صحامتىإنجيل!

علىراكبأأورشليمداخلالسوعكانلما46-

النخيل.بأغصانالطريقالجموعلهفرشتحمار

ا-21.9،عصحامتىإنجيل-

البابوَّيةِوظُهوز،الؤسْطىالقرول!فيالنَّصْرانيَّة-ْلانياً

تَكادُالتيالعافةبصيغَتِهاالئصْرانئةُالعَقيْدَةُتشكلَتْكيفتقذمفيمالاحظْنا

القُروتخِلالَالئصْرانئةِعلىأحْداثمنطَرأمايليفيماوسنتاجُ،نهائئةًتَكوْنُ

عشرَ.الخامسَالقردطفيالئهضةِوعهدِالرّاجالقرنبيْنَماالمذةُوهيَ،الوُسْطى

الآريوسية:

وممائعؤمقاومؤدونَالمَسيحئةُالكَنيسةُعليهااستقزتالتىالعَقيْدَةُتلكَتمزلم

مَبادِئَيُخالِفونَوسورئةَ(ومِضرَ،،)الحبَشَةِفيالمَسيْحيونَكانَفَقَدْ،ومُعارَضةٍ

القردطفيقؤيةْحَرَكَةٌظَهَرَتْثُثم،الزأيمنَكَثيْرٍفيوُيناقِشوئها،الكَنيسةِتلك

ريوس(.7اسمُهكاهِنٍحَرَكَةُوهيألا،القوئةُالمعارضَةُوفيها،الرّاج

أوُ،له،دتهالسهابنُأن،المقَذسالثالوثرعلىائفَقواالمَسيْحيينَأنرأينا

يَكونَأنْفيَنْبَغيادنّهِابنُالمَسيْحُكانَإذا:فقالَآريوسفأتى،إلَهئةٍصفةٍذومنقِذٌ

الكَنيسةِلِرأيالمخالفَةِكلمُخالِ!القولُوهَذاالبَشَرِ،وفوقَ،منهوأقلّ،ادثهِدونَ

وائَسعالمُشاحنةُفبدأتر،حقيقيمورجل،حقيقيإلَةالمَسيْحَ)إِنتقولُالتي

منيُخَفّفُلأدهُ،المَسيْحيونَعَلَيهِاستقَزماعلىخَطَزالر!يهَذافيوكانَ،الجَدَلُ

الآلِهَةِ.مصافِّدونَمصافّفييَضَعُهإذكمُنْقذٍقيمقهِومنكإِلبما،المَسيْحقيمَةِ

قيالمَجْمَعُهَذافنظَرَ)نيس(فيمَخمَعاً)قسطنطينُ(جَمَعَأنْإِلىالأمْروآلَ
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الإِلِهئةالمَسيْح!فَةَأنأقَزأَنْإِلىالزأيُبهوانتهى،للئصجانئةِثهائئةٍعَقيْدَؤوضْع

الئصْرانئةِ.عَنْخارِجاًريوس(7واعتبَرَ،وتَعالىسبحانهُادلهِمَعَ(زلئة

وامتذ،الجرمانئةُالقبائلُواعتَنَقَتْهُاستمَزلأريوس(بهبشئرَالذيالمبدأأنعلى

.الميلاديالسئارسِالقردأأواخِرَحَثى

الرَّهْبانيَّةُ

:تطورئةٍثَلاثرمَراحلعلىالمَسيْحئةِفيالزهْبانئةُثشكلَمتي

انتَشَرَتِأدأبَعْدَأ،دهُوذَلِكَ،الوُسْطىالقُرودأأوائلفيكانتْ:الأُوْلىالمرحلة

يفْهَمونَلاالئاسِمِنَعدَدإِلَيْهاوانتَقَلَسُلْطائها،وتوسئعَ،ئفوذُهاوقَويَالمَسيْحئةُ

الدّيْنِمُغتنِقيمنعددٌكانَ،الأولالمَسيْحيينَجماعَةِمنضحئىمنتضحيةمعنى

الامورِمِنَذَلِكَسِوىأوْالظُّهوْرِ،علىحرصاًأوْ،للمنفعةِجَلْباًدَخَلواقدْالجُدد

عنهوالدِّفاعالدّيْنِخدمَةِفيالأولالمَسيْحيينَطَريْقةِعلىبَقيَمنووجد،الذنيَوئةِ

ومثَروا،فامتَعَضوا،الئفْعيالئيارهَذافيغَرِقَقدْالعالَمَأنلأجْلهِوالئضْحيةِ

مِنَكَبيْرٌعددومنهم،والضحارىالغاباترحياةِإِلىالمَدَنئةِالحَياةِمنَالالْسِحابَ

مِنْهُمواحدٍلكُلِّوكانَ،الخارجيئالعالَمَمُعتَزلينَلأئفُسِهِموائقَطعوا،المِصريينَ

بَلْ،بهميئورُولا،الئاسَيُعاشعرُفلا،وَحْدَهفيْهايُقيْمُ،صومعَتُهأوْشجَزله

.شيءٍكُلِّعَنْالبَعيدِالمُنْعزِلِعيشَةَيعيشُ

قدهَذاالانعزالَأنم(346:)تباكوميوسالقديسُوَجَدَ:الئانيةُالمرحلَةُ

علىفحضَّ،الوحيشةِيَعْنرفيهموجَعَلَ،الحَقيْقئةِالحياةِعَنْالرُّهْبانَأبْعَدَ

القردأأوائلفيمبدَأهوسارَ،بَعْفرٍمَعَبع!همللعِبادَةِمخرَإِلىحينٍمناجتماعِهم

مُجْتَمعةً،ئقامُوالئعبُّداتُالضلواتُفكانتر،المصريينَمِنَكَبيْرٌعددوتَبِعَهُ،الرّابم

للعِبادَةِ.فيْهايَنْقَطِعُصَوْمَعَتِهِفينفسِهِإِلىفَرْفىكُليعودُثُئم
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نأيَرى)باسيل(بالقدِّيسِوِإذ،الثالثةُالمرحلَةُذَلِكَوتَلَتْ:الثالثةُالمرحلَة

وَهوَ،أفْضَلحال!هناكَوأنعمليّاً،أمْرأليْسَتْالمُتقدِّمَةِالصِّفَةِعلىالزهْبَنَةِحياةَ

فيمامُجْتَمعيهقَيَعيشواأنْعلى،الخارجيِّوالعالَمالئاسِعَنْالرهْبانُينقَطِعَأنْ

وعاشوا،الرهْبانُفيْهاواجتَمَعَ،الأدْيرَةُفأسِّسَت!،رأيُهوسادَب)ال!دْيرَة(سُمِّيَ

وئعمداتِهم.صَلَواتِهميؤدونَ

البابَوَّيةُ:

يَكونَأنْمنهُيُرادُشأنلَهُكانَروْمافي)بطرس(الزسولِكُرسيئأنتقدَّم

غيرِه.شألمامنْأوْسمَع

منَغيرِهمنأَعلىسُلْطةالواقِعفيلَهُيَكُنْلمالكُرسيئهَذاأنعلى

فلم،غَيْرِهِسُلْطَةَيُقارِبُبمُستوىالسلْطِةحيثمنكانَبَلْ،الأخْرىالكَنائسِ

كُرسيّاًباعتبارِهاللأحْيانبَعْضَيَسْتَغْنيكانَوِإنْجَمْعاءَ،الكَنائسِرَئيسَيَكُنْ

مُمْتازاً.

البابوِّية:وتشكرالكرسيِّذَلِكَسُلْطَةِتوسُّعإِلىدَعَتْأسْبابئحَصَلَتْثُئم

وَضَعَالمثئمالئةِإِفريقيامنْوَهوَ(أوغستان)القدِّيسَأنالأسْبابهَذِهِأوَّلُ-

مرَالا4أنوذَكَرَ.الحُكْمسلطَةَالدّيْنِإعطاءَإِلىفيهدَعاادثه()مدينةسمَّاهُكتاباً

يتسفطُالذيالؤَّمنُذَلِكَوسيَنْقَضيالئاسِعلىالدّيْنِسلطةُتَسودَأنْإِلىسيؤولُ

.قوئةٍكنائسئؤسُلْطَةٍإِيجادِإِلىالطَريْقَالكتابهَذامفدَوقدالمُلوكُ.فيه

وخدمَ،المَسيْحئةِبقاعمنْواسعَةٍبقعَةٍعلىفاستَوْلى)شارِلْمان(أتىثم!

فيالمُلولغسلطَةُوَكائتْ،الكَهَنوتروعِلْمَالمدارِسَوأنشأ،كُبْرىخدمةالدّيْنَذَلِكَ

الإِمبَراطورئةَوأسئس!،الباباهوَلهارَئيسأروْمافأعطى،تقفصتْقدإِيطاليا

الكرسيّ.ذَلِكَسلطَةُفقَوَيتْ،المُقَلئسَةَ

167

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


كانتفالأكبَراكْبَرِإِلىالأصْغَرِمِنَالكَهَنوترفيالئسلْسُلوَسسعثةَإنثم!

بيْنَووُجِدَ،الأخْرىالسُّلطاتُإِلَيْهاتَنْتَهيعُلْياسلطَةٍإِيجادِفِكْرَةَالأذْهادمافيممثيرُ

البابوَّيةِقيمةُبهاتَظْهَرُملفبسةرسائلَبوضْعالكَنيسةَيخدمَأَنْحاولَمنْالمتعبِّدينَ

شأنِها.مِنْورفعَتْالبابؤيةَالرسائلُهَذِهِوخدَمتْ،سُلْطانِهاإِلىوالحاجَةومكانتُها

وتقويتِهاتَرؤوسعهاعلىالبابواتُعَعلَالضليبئةُالحرْبُجاءترولَفا-

استقفترألأبَعْدَتوسئعتْقدمَكانتُهموَكائتْ،جَديْدَةمَكائةلأئفُسِهُمبذلاسَفأعْطَوا

علىروْماكَنيْسةُواعتمدَت-سنَرىكَما-الغريئةِالكَنيسةِعَنْالشئرقئةُالكَنيسةُ

هَذاومعنى،الدّيْنئةِالمَجامِعمِنَمَجْمَعفيالنصُّهَذاوقُرئ،الإِئجيلمننصّ

تلمَعُالذيبطرس)أنتَ:لبطرسقالالمَسيْحَأن-سابقاًأوْرَدْناكَما-الئص

(كَنيْسةٍكلِّرأسَكُرسئاسوُيشكل،الأرْضِكُلِّعَلىكرسيِّاسأؤلئةُ

آلَتْحَتَّىواشتدتْوتوسئعَتْالباباسلطةُاستقامَتْوالعواملالأسْبابلهَذِهِ

صفةٌلَهانهائئةٌيَفسَعُهاالتيالقراراتوأن،مَعْصوثمبألهُالعَقيْدَةِإِلىالا!ياممِنَيَوْمأ

.تافةٌديْنئةٌ

الأَرْثوذكسيَّةُ:

-!الطُّقوسالالبيعَةِفيالاختلافرمنئوْغوالغربِالسرْقِبيْقَكانَ

وفي(بيزنطة)دولةالسرقئةروْمادولةُالشَّرقِفيتأسئست:-ركماالدّيْنئةِ

مز.كَماالباباسلطَةُوقويتْإِيطاليافيالمُلولزسُلطالطعهدُانفَضىالغرب

إِلىبميلِهمالشئرقئةروْمادولةُمِنْهُمتكؤنتْالذينَاليونانيّونَالشَّرقيّونَويتمئزُ

المسائلَتفرضُالتيالعُليابالممئلْطةالأخذِدونَ،المسائلفيوالئفْكيرِوالمناقشةِالجدلِ

حكمهِم.تقئاسوعلىملوكِهمسلطةِعلىمُعْتادونَفهمالزومانأمّا،فرضأ

حيثمننفسِهاالمَسيْحئةِطبيعةِفيالنِّزاعمنئوغْالطرفينِبيْنَئشأوهَكذا
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القُدُسِروحَأنالمُعتَقداترإِلىبووْماالكَنيسةُأضافَتيَوْمٌوأتىالخارجئةظَواهرها

المَذْهَبَهَذاالشَّرْقئةُالكَنيسةُتقبَلْفلمْ،الآبِعَنْينجُمُكَماالابنِمنينجُمُ

الجَديْد.

عَنْانفِصَالَهاالقَسْطَنطينئةِفيالشئرْقئةُالكَنيسَةُأعلَنَترم()5401عاموفي

الغَرْبئةُالكَنيسَةُبذلكَورضيَترأحْكامِها،فيئتبَعَهالنوأ،لها،الغَرْبئةِالكَنيْس!ةِ

لها.تابعةًكانتْالتيالمناطِقِفيسُلْطاذثاوازدادَ

والحبشة(،وايران،ومصر،)سوريةفيالشئرْقِفيالمَمسيْحيينِمِنَقسثموكانَ

سُمّوامنومنهمبأحْكامِها،يقبلواوَلَمْذَلِكَقَبْلَالغَرْبيَّةِالكَنيسَةِعَنْاستَقلّواقد

سُصيعامّمَذْهَبٍفيالشئرقئةِالكَنيْسةِلواءِتَحْتَجَميْعُهمفاجتمعب)النسالرريينَ(

الأؤلين.الآباءطَريْقالمُسْتَقيمالطَريْقأيب)الأرثوذكسيَّةِ(

الخطظِووضْعوالمَذاهِبِالمَبا!ئتَوْحيْدِطَريْقةِفيالسرْقئةالكَنيسةُونظرتر

منالمَجامِعُهَذِهِوشُكئَتْ،المَجامِعإِلىذَلِكَتوكلَأنْفرأتْ،المُلائمةِالواحدةِ

هَذِهِ(والقدس،والإسكندرية،وأنطاكية،)القسطنطينيةبطاركةُهم،أربعَةبَطاركَةٍ

الكَنيْسةِفيالبابابهيقومُبِماوتقومُتتبعُالتيالأصولَاجتماعِهافيتقرِّرُالمَجامِعُ

منْفَرِداً.الغَرْبئة

الكَنيسَتَيْز:يينفرو!

)الأرثوذكسئة(الشئرْقئةالكَنيْسةِبينواضحةفروقثمتَأنالباحثُئلاحظُ

منها:)الكاثوليكئة(،الغَرْبئةالكَنيْسةِوبين

علىالغَرْبئةِللكَنيْسةِخِلافاًبالزواجللكَهَنُوترسمحَتالشئرْقيَّةَالكَنيْسةَأن-

ذَلِكَبَعْدَزفاف!منيَكونُفلا،الكَهَنوترإِلىالانتسابِقَبْلَالزواجُيتمُّأنْ

.الانتساب

القدِّيسيْن.شَفاعَةَالشئرْقئةُالكَنيسَةُواستبعدَت-
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الغِفْرالما.بيعفِكْرَةوردث!

:والعباداتالطُّقوسحيثمنأمّا

والضلواتر،الاحتفالاترمنعظيمةٍا،بهةٍفيتعيشُولازالتْعاشَتْفَقَدْ-

تلكئرْفِقَأنْدونَالمرثلةِالأناشيدِمِنَاحتِفالاتِهافيلكْغرُ،زاهيةٍكنائسَفي

بالموسيقى.الأناشيد

الصّورِ.وبَعْفرِبالزخْرفَةِتأخُذُلَكِئها،الئماثيلَتحطرُوهي-

وروسيا،)بلغاريا،إِلَيْهافضفتْالشئرْقئةِالكَنيْسةِرقعةُتوسئعتوقدهذا

كَبيْزقسمْانتسبَالسُّلافيةَالبلادَالشُّيوعئةُحكمترولَماعافةً(،السُّلافئةوالبلاد

الكَنائسيّ.الالجاهَيُخالِفُمَذْهَبيِّاثجاهٍإِلىمنها

(:الوسطىالقرودؤفيالمدرسيَّة)الفلسفةالسكولإستيك

والمُفَكريْنَالفَلاسعفَةِبَطضِعِنْدَالوُسْطىالقُرودأفيالمَسيْحئةُالعقائدُصادفتر

كَماالزنادِقةهَؤلاءِأمامَالكَنائسِأصْحابُفدافعَللئقدِ،منهاوتَعَزضَتْمقاومةً

عُرِفَأنبَعْدَولاسئماتقذمَتْأنْلبثتْماالفَلْسَفئةالفِكْرةأنعلى.أسمَوْهم

مَذْهَبَحاربَتبَلْالأيديمكتوفةَالكَنيسَةُتقفْوَلَمْ،الأندلسِطَريْقمنأرسْطو

مثارِعلىاطلعواالذينالمَسيْحيينَبَعْضُرأىثُئم،يقرأهومنبهيَقولُومنأرسْطو

العَقْل.وبينالدّيْنِبيْنَالئوفيقِإِلىسبيلارُشْدوابنِكالغزاليالمُسْلِميْنَ

العِلْمبيْنَذاتهِفييجمعُوتَعالىسبحانهاددّهَإِن:يقولُأفْلاطونوكانَ

الدّيْنِ.مَعَمئفقاًالعِلْمُيَكونَأنْإِذنْفيجبُ،والدّيْنِ

عديدةورسائلَكُتُباًفوضعَالاكويني(توْما)القديسُالمَسيْحيَّةِفيقامَوهَكَذا

غيرُهووضَعَ،المُسْلِميْنَالعُلَماءِحذْوَفيْهاحذا،والعَقْلالذيْنِبيْنَالئوفيقِفي

يأالاسوم(سمِّيَتْكُمُمبوو!دَتْ،ادثهِوجودِعلىالبرهالمافيوكُتباًرسائلَ
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بيْنَالئوفيقُمنهاوالغايةُ،العامالعِلْممَعَوالعَقيْدَةالدّيْنِمجموعفيها)المجموع(

التيالنظَرِوجهةِبحسبِعديدؤاثجاهاتٍالكُتُبهَذِهِوتتجِهُ،الدّيْنِومجموعالعِلْم

ا،لهُوءالى،والعَقْلالدّيْنِبيْنَخلافَلاأ،لهُإِلىجَميْعُهاتؤولُولَكِئها،فيْهاو!عَتْ

كالعلملا،صحيغوحيئلامم!د5ُالدّيْنِإِلىيرجِعَأنْوجبَبَينهُماخِلا!ظَهَرَإِذا

.أكيدةٍولاثابتؤغيرَئكوْنُمَعارِفُهالذي

الأَخيرَةِالعُصورِفطالمَسيْحيَّة-ْدالئاً

الإِصْلاحيَّةوالحَرَكَة

ل!صلاحةههَّدالكنسيالفساد

يَدلُّشَيْءكُلفكانَجَديْدَةٍحَرَكَةٍعَنْيتمخضُّعشرَالخامسَالقرنُكانَ

الفَسادِفبوادِرُ،الإِصْلاحَتستدعيالمَسيْحئةِالكَنيْسةِحالةُكانتفَقَدْ،عليها

بابواتفيُقابِلهمبابواتيطْهَرُوكانَ،حولهاشَديداًكانَوالانتقادفيْهاطَهَرَتْ

مهازلَوتحصلُالآخرَ،مِنْهُمواحدٍكُلفيُنْكِرُنفسَها،الضفَةَيذعونَآخرون

،طائلةٍثروةٍذاتفأصْبَحتْ،هائلااتساعاًائسعتْقدوالكَنيسَةُهَذا،ومماسي

لها.نقدٍموضعَوممتلكائهاثروثهاوَكائت

الكَنيْسةِقواعِدَأنمَعَيتزؤجونَصارواالذينَالكَهَنوقرإِلىأيْضاًالنقدُواثجهَ

ذلكَ.عَلَيْهِمئحزمُ

فيالدُّخولَلأنالأمْرِ،واقعفيجفاذمِنْهُموكانَ،بالجهلالكَهَنوتُوالهِمَ

قِبَلمنْيتمُّكانَالكَهَنوتئةِالمراكزِفيوالئعيِّنُ،الأحيان؟كثروراثئاًكانَالكَهَنوقر

صفتِهمعَنْالكَهَنوتُفخَرَجَ،الرّوْحيِّةالسُّلْطِةُعَلَيْهِوتوافِقُ،الزمنيَّةِالسُّلْطِةِ

وبالمعيشةِ.وبالمالِالأرْضىبالعالمواهتَفواالأساسئةِ
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أصحابُوانتقدَهيومانيزم(!ب)الإِئسانئةسمِّيتْحَرَكَةظَهَرَتْقدوَكائت

بالعالَمالكَهَنوتِاهتمامَالمتزهِّدونَوقثحَ.وسيرَتِهمأخْلاقِهمفيالكُهّانَالحَرَكَةِهَذِهِ

لذلكَ.عَلَيْهِموثارواالأرْضيِّ

""
الإِصْلاحيّة:لوثر()مارتنحركه

ثروةٍعلىحصلَقدأبوهُوكانَألمانيافيلوثر()مارتنئشأالطووفهَذفي

الميلعَنْطبْعِهفيبعيداًكانَهَذاوَلَكنوالئراء.العَمَلميدافيفيابنَهيُدْخِلَأنْفأرادَ

اددّهَفدَعا،المثئجرًةَأَحرَقترصاعِقَةفَأتتْشجرؤئختَيَوْماًوكانَ،الدُّئياالحَياةِإِلى

أوكستان()القدِّيسرهبَنةِإِلىفانتَسبَنذرَهُوحفقَ،راهباًيَكونَبأنْنفسَهُونذرَ

فيْها:ووَجَدَالتَّوْراةَوقرأ

هوَينقذهالذيوأن،نفسِهمنمهماًشيئاًيفعلَأنْيَسثتطيعُلاالإِئسانَأن!

يُنقِذُه.شيءَفلاالخالِقئظَرِفيساقطاًكانَفمنْ،أَعمالُهلاادلهُ

فيأثزالقدِّيسيْنَلشَفاعَةِوليسَ،الأفْعالُلاالأصْليالمُنْقِذُهوَوالإيْمانُ-

الإنقاذِ.هَذا

لها.قيمةَلاوالزهبنَة-

ذَلِكَفاستتنكرتْالكَهَنوترقِبَلمِنْوبيْعِهوشرائهِالغُفراتأمْرِفيلوثرونظرَ

وأسئلةٍوبيعِه)الغُفْرافيعَنْمْوْضوعاًوأربعونَخَمْسَةٌفيْهارِسالَةًوكتبَ،نفسُه

ذلكَ(.حولَ

النَّاسِ،ئفوسِفيعنيفأأثرأالألمانثةِإِلىتُرجِمَتْحينَالرِّسالةهَذِهِوأحدثَتْ

يَتَعَفقْلملالهُالمناظرةِئتيْجَةِمنللوثروتبيَّنَ)ايكي(اسمهُعالئمبالمناظرَةِلَهُفتصذى

وِإذامَذْهَبَهُووضعَفكزلهفتبلورَتْ،ذلكإِلىفانقطَع،المَسيْحثةِتاريخدراسَةِفي

المُقَذسِ،الكِتابِفيهيَإِثماالكَنيْسةِقراراترفيليْسَتْالدّيْنئةَالعُلومَأنيَرىهوَ
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قومِهِ،بَنيمنالألمانُفناصرَه،المَسيْحئةِمِنَوطُرِدَعَلَيْهِالبابوفيالكرسيئوحكمَ

يستغلُّوئهمالبابويِّالكرسيئأصحابعنهمالغُرباءَأنورأواوطنيّاً،بطلاوعدُّوه

ينتشرُ.مَذْهَبُهُبَدأوهكذا،أموالَهمويأخُذونَ

مه
(:كالفن)جونحركه

حَرَكَةِركرىمنهائجتَزئُوهناكهناأخْرىإِصْلاحئةٌحَرَكَةحصَلَتْثم

لامكتوبةأفْعالَهوأننحئر،لامسيَّزالإِلْسانَوأنبالجبْرِ،قالالذيكالفِن()جون

دمهِمنوليسَللمسيحرمزاًإِلاليسَالمقَذسَالفُرْبانَوأنيغيِّرها،أَنْيُمْكِنُه

ولحمهِ.

فيه،هيَتدئتالذيالوضعسوْءَوأدركتْالإِصلاحاتتلكالكَنيسَةُورأَتر

-كأانلتم(1301-)1545عامبيْنَفعقدَتْ،الإِصْلاحضَروْرةَفوجدتْ

ورفعلتَعْليْعهِمواصولاالكَهَنوتُبهايتقئدُتنظيمئةًقواعدَالمجمعُهَذاووضَعَ

المنشفةِ.الإِصْلاحئةِالحَرَكَةعلىالمَجمَعُوحكمَ،جهالتهم

:المحتجّون-البروتستانتّ

مَذْهَمثوغيرُهمايىكالفنلييبهاقامَالتيالإِصْلاحئةِالحَرَكَهِّمنتشكلَ

المَذْهَب:هَذاوخلاصة()البروتستانتيالمَذْهَبُهوجَديْدٌ

جَوْهَرُهوَهَذا.الغَتيْسةِأَماملاوَحْدَهالثهِأمامَمسؤوذالمَسيْحيأن!

الئفطة.هَذِهِعَنْيتفزعشَيْءٍوكُلّوأَساسُهالمَذْهَب

الكاثوليكمنأكرَوالذنيَؤيةِالدّيْنئةِالأمورِفيبالحرئةِالبروتستانتوَيقولُ-

الأوْلى.الكَنيْسةِمَعَاستمرُّواالذين

الدّيْنيّ.بالئسامحالبروتستانتويَقولُ-

الكنسيِّ.الحكملاالشخصيِّالحكمبفِكْرَةويقولونَ-
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الزمَنئةِ.الأمورِفيالتًدخلعَنْالكَنيْسةَيُبعِدونَوَهُمْ=

اللاهوتثةِوالنَّظرةِوالعباداترالطُّقوسِفيالحزيةِمنشيءإِلىويذهبونَ!

والكَهَنوتثةِ.

ثُئموِإيرلندا،المانياجنوبعداماأورباغربيشمالِفيالبروتستانتيَّةُانتَشَرَت

الأمريكية.المئحدةالولاياتفيالبروتستانتئةُانتَشَرَت

:(Unitarians)يونيتاهـلانز-الموَحِّدونْ

قيوال!مئلامُالضلاةُعلَيْهِالمَسيْحَتجعلُ؟لهاورأينا،الأَ!يومحيةفِكْرَةمَعَنامؤ

والى،الدّهِوحدةِإِلىميلفيْهاأخْرىمَذاهِبُوظَهَرَتْ،الدّهِمُسْتَوىدونَمُستوى

الإِلْجيلإِلىبعودَتِه-البروتستانتيئالإِصْلاحَإِنثُئمشَيْء،كُلّمُسْتَوىفَوْقَجعلهِ

إِلىترجمتِهمَعَالكَنائسئةِالقراراتركلِّفَوْقَالكتابذَلِكَوجَعْلِهالمُقَذسِوالكِتابِ

المَسيْحئةِحالةِإِلىبالأئظارِعادَ-مكال!كُلِّفيمقروءاًأصْبَحَبحيثُالوطنيَّةِاللُّغاتر

الكَتيْسةِ.تأسيسِقَبْلَ

قوئؤجَديْدَؤفِكْرَةٍظُهورِإِلىعشرَالسابعَالقردماقيالسبيلَسفلَالوضعُهَذا

هَذِهِوظَهَرَتْ،اليونيتا!يون(-الموخدينَ)فِكْرَةوهي،بعيدةٍإِصْلاحئةٍئزْعؤذات

انكلترافيوظَهَرَتْدانيدفرانسيسمَعَترانسيلفانياوفيسوسانمَعَبوئنْدافيالفِكْرَةُ

أخْرى.جهاتموفيايْضاً

فيفليسَموخدةًكان!تالثالوثرظُهورِقَبْلَالمَسيْحيَّةَإِنالمَذْهَبهَذاوَيقولُ

إِذنفيجبُ،ثلاثؤفيواحِذاللهَوانالثالوثرإِلىدَليلأوْإِشارةٌالمُقَذسِالكِتابِ

إِلىالزجوعَويجبُ،واحذاللهَأنواعيتقادِ،للمَسيْحئةِالأوْلىالفِكْرَةِإِلىالرُّجوعُ

تلخيصهاوُيمْكِنُالمَسيْحُوضَعهاالتيالتعاليمتلكإِلى،الأوْلىالمَسيْحئةِتعاليم

بشيئين:
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البَشَرِ.محئة-2+ادلهمحئة-ا

،للناسالثهأبوئةُهوَللمَسيْحيًةِالأصْليالمَذْهَبَإِن:الموَحِّدونَوَيقولُ

البَشَرَأنهوَأيْضاًللمَسيْحئةالأصسْليوالمَذْهَب،وهمهم

اذرهوَالمَلَكوتوأنينتصرَ،وأنْإلَيْهِيُسْعىأنْيَجبُالخَيْرَوأن،أخوة

للناسِ.الخالدَةُالحَياةُوفيها،خِرُانرليَوو،ادلهمَلَهـكوتُ

نهائيِّبشَكْلىالعَقيْدَةَهَذِهِيحدِّدوالمأنلهُمْعلى،الموخدينَعَقيدَةُهيَهَذِهِ

وأفْكابىبألْقاءيُضئقوالاأنْعَلَيْهِميَجِبُأ،لهُيَغتقدونَفهم،مِنْهُموكلماقربألْفاء

للحقيقةِدَليلاتوالضًميْرُفالعَقْلُوالضًميْرِ،للعَقْلذَلِكَتركُيقتضيبل،مَحدودَةٍ

وكروْءاطقبفةِح!ث)ياصم:قولهمهوَوَيشْهؤوئهيَقولوئهماوكمَرُ،الدّيْنئةِ

علىالكُبْرىالأهمئةَيعلقونَوَهُمْاللهِ(ولعبادَةِالاِنْسانيَّةِغدمةٍنتَّحدُالمَسيْح

أصو،،ويتًخذوئهاالاوْلىالمَسيْحئةِمَبادئإِلىيَرجعونَإِذنفهم،الدّيْنيِّالئسامُح

عندَها.ويقِقونَ

هص،
الكنائسي:توحيْد

كُذرى:ثَلاننفيئجتَمِعُألهاعلىمُتَعَذدَةكَيْرَةالمَسيْحئةَالكَنائسَأنرأينا

البروتجسنتانيه.والكَنيسَةُ،الكاثوليكئةوالكَنيسَةُ،الأرثوذكسئة)الكَنيسَةُ

الأمريكيونَحاولَوقدا!شاراً،وأقلهَذِهِمنْأهمئةأقلأخْرىكنائسوهنالك

)4891عاماجتمع،للكنائسِدوليمجلسبىإِلىفدَعَوا،الكَنائسِبيْنَائحادأيقيمواأنْ

وحدةَلاألهُئرىفهي،وخالفتهُالمجلسِهَذافيتشتَرِكلمالكاثوليكئةالكَنيْسةَأنإِ،م(

ونظرَالمجلسرواجتمعَ،الباباكرسيٌإِلىأي،الكاثوليكئةِللكَنيْسةِبالعودَةِإِلاللمسيحيينَ

ثاوصهَرَهُمفيهالموحِّدينمبولِعلىوافقَألهُأقزهوئماالأمورِ،فيواسعةنظرةً

النصْرانئةِ.عَنْخارجينَزنادِقةيعذونذَلِكَقَبْلَوكانوا،المَسيْحئةِ
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العّ!لثالباب

الاِسلافيَّةالفرقي

الأولالفصل

الإِسلامِفياالئَوحيديةوالمذاهبالكلمعلمِنشا

فيالم!الفصل

الإسِلاميةالفرقِأَهتمِدراسةُ
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الأولالفكل

الإسلامفيالنوحبدبةوالمذاهبالكلمعلمنشأة

القديمةالفك!بةبالنباراتذلكوعلآ"

الإسلاممنالفرقهدهموقع-أولاَ

إلىهنسوبةعنهاسأتحدثالتيالفرقَأنالقارئبالعنيغيبألاينبغي

لهمالنسبةهذهأثبتُّوفد،الإسلاميةالفرقتسمىولذا،الملّةفيداخلة،الإسلام

.العنوانفيترىكما

فيأجدولم،الإسلامحظيرةعنمنهاأيإخراجيجوزلاأنهيعنيوهذا

إثماكانواوانبالكفر،الفرقهذهمنأيعلىحكممنالمسلمينأئمةمنالثقاة

عرفتالتيوالابتداعات،الجادةعنانحرافاتهالبيان،بهاويعرفونعنهايتحدثون

ضلالاتها.فيالوفوعمنوالتحذير،بها

لااددّهلقيَمنأنمن!،اددّهرسولعنصحماذلكفيالأئمةومستند

الئواترمبلغبلغتكميرةٌصحيحةأحاديثبذلكوردت.الجئةدخلشيئاًبهيُشركُ

.المعنوي

لاادلهلقيَ"من:قالص!أنهأنسحديثمنالشيخانرواهماذلكمن

ماذلكومن،"فلبهمن"صادفاً:البخاريزادالئار،عليهحزمتشيئاًبهيشرك

إِلأإِلهلاأنأشهد"00:قالص!أنهالأنصارفيعَمرَةأبيحديثمنالئسائيُّرواه

يومالئارعنهحُجِبتإِلأبهمايؤمنعبذادنهيلقىلا،ادئهرسولأنليوأشهد،اددْه
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عنه:ادثهرضيمعابحديثمنوالحاكمداوودأبوأخرجهماذلكومن،!القيامة

منأحمدرواهماذلكومن،ccالنارتمسّهلمالثهإلاإِلهلاكلامهخرمكان"من

حقّاًعبدٌيقولهالاكلمةلأعلم"إفي:قالعنهاللّهرضيعفانَبنعثمانحديث

.الإخلاصكلمةهي:الخطاببنعمرقالأالنًارعليهادلهحزمإلاقلبهمن

القيامةيوميدخلونمنالموحدينفيأنالصحيحفيثبتولكن:أقول

نأينبغيالصحيحفيثبتالذيهذافإن،وعليه.الجنةإلىمنهايخرجونثمالنار،

.الخاصضوءعلىداثماًيفسئرالعام!السابقةالأحاديثعموممناستثناءيكون

منالسئنناصحابُرواهالذيالحديثذكرناهالذيهذاعلىيُشكلولكن

علىاليهود"افترقت:قال!اللهرسولَأنعنهاللّهرضيهريرةأييحديثر

أفتيوتفترق،فرقةوسبعيناثنتينعنالئصارىوتفزقت،فرقةوسبعينإِحدى

بزيادةوعَمرٍبنِاللّهِعبدِحديثرمنالتِّرمذفيرواهوقد،"فرقةوسبعينثلاث!على

عليهاناما:قال؟ادلهرسولياهيمن:قالوا،واحدةمفةإِلأالنَّارفي))كلّهم

غريحث.حديحثهذا:عنهوقال"واصحابي

لمالزيادةهذهأنإِلأويضغفهاالزِّيادةهذهيُنكِرمنالعلماءوفي:أقول

رضيمُعاذٍحديثرمنداوودأبوقريببمابألفافيرواهابل،التِّرمذيبذكرهاينفرد

ومنعنهما.اددّهرضيعئاسٍبناددّهعبدِحديثرمنماجهابنُورَواها،عنهاددّه

ثبوتها.بعدمالقولعلىاعتماداًالزيادةهذهبردّتزوللاقائمةالم!ثمكلةفإنئم

الزيادةهذهفيالضعفأسبابتلمُّسرإلىالأؤلاللئافعأنالطنِّوأغلب

الكثيرةالأحاديثمعالحادّالتعارضوهو،تسببهالذيالإشكالمنالفرارمحاولة

وقد.الجنةدخلشيثاًبهيشركلاادثهلقيمنأنعلىوالدالةبعضها،ذكرناالتي

وجل.عزاددّهبوحدانيةمؤمنوناختلافهمعلىالفرقأصحابأنعلمت
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بماالإشكالهذارفعلىاٍالسعيفيوشمالايميناًالناسمنكميرذهبوقد

يلهمنيأناددّهوأسأل-أراهوالذيفيها.للخلافمجاللاالتيالمبادئمعيتفق

أفةلاالذعوةأفة"أمتي))وتفترق!:قولهفيبالأفةالمُرادَأن-الرُّشد

أفةمن،القيامةيومإلىادثهرسولبعثةبعدوُجدواالذينالئاسوكل.الاستجابة

أفتهإليهاتفترقالتيبالفرقالمرادفإنوعليه.مسلمينغيرأوكانوامسلمينالذعوة

الفرقبهاالمرادوليس،الإسلاممفةعنالخارجةالكثيرةالباطلةالأديانُهيهذه

اٍ!+..وخوارجوجهمئةٍومرجئةٍمعتزلةٍمنالإسلامئة

:اثنانأمرانذلكعلىيدذ

مفةإلاالئارفي"كلُّها:الترمذفيساقهاالتيالزيادةفي!قوله:أولهما

الإِسلامومفة.الفرقةعنبهايعئرولاالدِّينهيالمئةأنعل!متوقدأواحدة

فيها.تكاثرتالتيالفرقتشملى

إحدىعلىاليهود"افترقت:الحديثصدرفيقالطالنبيأن:ثانيهما

"ويفترق:يقولَأنيقتضيالئقابلفكان"إغ..النصارىوتفرقت،فرقةوسبعين

إليهايتفرقالتيتلكبالفرقالمرادكانلو،فرقةوسبعينئلاثإلىالمسلمون

كلمةعنبدلاً!"أفتيبكلمةفعبّرالمقابلةمقتضىادثهرسولخالففلما.المسلمون

.الدعوةأمةعمومبالأمةمرادهأنعلىدلِّلما"المسلمون

معينسجم،ومخرونالترمذيساقهاالتيالزيادةفيالأمةلكلمةالفهمفهذا

المؤكدةالكثيرةالأحاديثمعوالانسجامالتوافقسبيلويفتحوسباقهالحديثسياق

الجنة،دخلشيئاًبهيشركلابوحدانيتهمؤمثاًادلهلقيمنبأن

فيهاوقعتالتيوالبدعالضلالاتمنالتحذيرمنالرغمعلىفإننا!اذن

ول!هملنااددّهونسألمنها،أيأنكفرلابها،والتعريفذكرهاعلىسنأتيالتيالفرق

.مسؤولأكرمإنهوكرمهبمنهوالصفحالمغفرهّ
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:الفرقهدهأتسام-ثانيأ

سيدناوالأنبياءالرسلخاتمبعثةمنبدءاًالإسلامواجههاالتيالتياراتإن

نوعين:علىتزيدلاكانت،والسلامالصلاةعليهمحمد

الجهلمبعثهاضلالةمنالعربيةالجزيرةفيالإسلامواجههما:الأولالنوع

والعصبية.العنادصفتيجانبإلى،القديمةوالتقاليدالعاداتوترسبوالبداوة

المذاهبمنبعد(فيماذلك)وكانخارجهاالإسلامواجههما:الثافيالنوع

المختلفة،المعارفعلىوالاعتمادالمعاناةنتيجةجاءتالتيوالفكريةالعقلية

،اليونانوعندالرومبلادفيالفلسفيةوالمذاهب،فارسبلادفيالدينيةكالمذاهب

بهم.تأثرمنوعند

المختلفة؟التياراتمنالنوعينهذينالمسلمونأوالإسلامواجهسلاحفبأي

بحدّالإسلامعليهينطويماإلىنظرنايلفتأنشأنهمنالتساؤلهذاإن

جملةليسالحقيقةفيهوإذ؟بهوالاقتناعلهوالتقبلإليهالإفبالعواملمن،ذاته

حتى،سواءحدعلىوالرفضللقبولتصلح،سلوكيةومواصفاتتصورات

تتحققالتيوكالمصلحة،عنهالمدافعينكقوة،حقيقتهخارجالمؤيداتعنلهنبحث

كيانفيلهاواعتقاداتمبادئجملةهووإنماله.الخضوعفيبعضهمأوللناس

ئسْدللمما،بهاواليقينلهاالإذعانعلىتبعثهوعقليةنفسيةجذورالإنسان

الكيانمنومكانهاالجذورتلكعلىوالأهواءالعصبياتمنوحجبغواش

الإنساني.

مظهريهكلافيالإنسانكيانإلىممتدةجذورلهاالإسلاميةفالحقائق،إذن

دينهوحيثمن،النفسيكيانهبأعماقتتصلجذورلهامعاً.والعقليالنفسي

كما،وأشواقتطلعاتمنالإنسانعليهفطرماأصولمعيتفقدينأي،الفطرة

وأحكامهما.والمنطقالعقلموازينمعيتفق
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عليهدذقسم:قسمينإلىالأخرىهيتنقسموالمنطقالعقلموازينإنثم

الناسبهايتعاملأنيغلبالتيالعقليةالبراهينمن،وحِجاجهالقر،نمنهج

الفلاسفةاستخلصهوقسم.وأجناسهممللهماختلافعلىعليهاويعتمدوا

القسمهذاقيمةفكانت،بهااختصواالتيالفلسفيةمسالكهممنواستخرجوه

!.أدينكفمك"منقاعدةمنمقتبسة،عليهوالاعتمادبهالاحتجاجفيالثاني

مقدماثأنبذلكيريه،مدعاهلدعمخصمهمقدماتعلىيعتمدمناقشفربّ

نقيضها.تنتجبلدعواهالحقيقةفيتنتجلاالخصم

رسولبعثةلدىالإسلامواجههاالتيوالفرقالمذاهبجملةهيفهذه

اللّهء!د.

واجههاحجةوبأي،وجههفيوالفرقالمذاهبهذهتراجعتفكيف

؟سادتأنبعدالمذاهبتلكبادتوكيفعليها،تغلبواحتىالمسلمون

وتوفيقه.ادئهبعونالآنعنهسنجيبماهذا
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الاسلاممسالك

اخنلأياكلىالجانحةالنباراتمواجهةفي

والتياراتالضلالاتمواجهةفيالإسلاممسالكأنذكرناهممانستخلص

التالية:الثلاثةالمسالكفيتنحصراختلافهاعلىالجانحة

طريقعن،الإنسانكيانفيالأصيلةالفطرةنوازعاستثارة:الأولالمسللث

بهاالشعورعنالإنسانتصدقدالتىوالحواجزالغواشيإزالةسبيلفيالجهدبذل

نأاًلىتهديوءادراكاًعقلاالناسأبسطفيالإنسانيةالفطرةإنذاٍلها.والخض!ع

طبعاًالنفس!فيمطبوعةادثهوجودمعرفةناٍ:أخرىوبعبارة،خالقاًالعالملهذا

مدبرلخالقبعبوديتهيوقنتجعلهنفسهلىاٍالسويالعاقلمنالتفاتأدفىوءان

عظيم.

ائتلفتالتيتلكبهاونقصد،والمنطقالعقلموازينتحكيم:الئافيالمسلك

وهذه.الرائجةالعالميةكالعملةغدتحتى.أجمعالناسعقولعليهاواجتمعت

بها،الجاحدينمواجهةوإلىاستخدامهالىاٍنالقرميدعووالمنطقيةالعقليةالموازين

يسمىماذذكمنبها.الاحتجاجكيفيةالفريدالمعجزبأسلويهنالقرملقنربمابل

.المخلوقاتفيالغائيةالعلةمظهردليلأووالتدبير،الحكمةدليلأو،العنايةبدليل

فيتلمسفإنك،واختلافهاتنوعهاعلىكلهاالمخلوقاتبهتصطبغدليلوهو

للتنظيمأنعلىبرهانبعدهمابرهانوهو،والصنعةالإتقانيدوتالفها،نظامها

صانعأ.وللصنعةمنظماً

وابنالفارابيأمثالمن،الإسلاميينالفلاسفةمسلكوهو:الثالثالمسلك

تقسيمفيالفلاسفةمنهجعلىتوكؤواأواعتمدوافقد.البغداديالبركاتوأبيسينا
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بأحدتتسملاالممكناتبأنالاستدلالفيثم،وواجبومستحيلممكقإلىالأشياء

الصفتين،بإحدىعليهاتحكممرجحةبقدرةإلا،العدمأوالوجودصفتي

بدفلا،الممكناتنوعمنالآخرهووجودهكانإنالمرجحةالقدرةتلكوصاحبه

فإذاالوجود،صفةعليهيسبغمنهأسبققدرةذيعلىبدورهوجودهيستندأنمن

إلىتسلسلوهكذا..،أيضاًممكنأوجودأالثانيةالقدرةهذهصاحبوجودفرضنا

نألابدّكلهاالممكناتبأناليقينمنفلابدّإذن.وهستحيلباطلوهو،نهايةلاما

يُضفىولاذاتهامنوجودهاينبعالوجود.واجبةذاتإلىوجودهاأصلفيتستند

غيرها..عليهامن

أفضلحول،والن!قاشبالجدلوغيرهمأنفسهمالباحثينمنكئيرشغلوقد

علهـىوحملهادلهبوجودالعاقلتبصيرالإنسانفيوأجداهاالثلاثةالمسالكهذه

المسللثإليهأضافمنومنهم،الأولالمسلكفضلمنفمنهملهأا(.الدينونة

منوالاستفادةالفلاسفةمسلكاعتمادمنلابدّأنهإلىذهبمنومنهم،الثافىِ

أيضاً.والمنطقيةالفكريةموازينهم

للتفكيرمعنىلابل،الثلاثةالمسالكهذهبينللمفاضلةمجاللاأنهوالحقيقة

ماالثلاثةالمسالكهذهفإن؟الباقيعنمنهاباثنينأوبواحدالاستغناءإمكانفي

محمدسيدناأمةمنالأولالرعيل)وهم!ادلهرسولأصحابعهدفيظهرت

فكانأي،الحاجةظهورحسب،متدرجةظهرتبل(،والسلامالصلاةعليه

دون،المشخصالمرضمعالعلاجتناسبضرورةملاحظةاستعمالهافيالأساس

المناسب.العلاجاسمتحضارفيأيضأتقصيرودون،تكلفأوتنطع

فيمكةفيم!الثهرسولامضاهاالتيعشرةالثلاثالسنواتأنالمعلومومن

بعد.فما517:زركانصاعمحمدللأستاذوالفل!سفيةالكلايةو،راؤهالرازيالدينفخرانظر)1(
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وإزالةالإسلاميةالحقائقإلىالدعوةفيالأولىالأساسيةالمرحلةهي،البعثةصدر

الذينالناسأنالمعلومومنبها.واليقينرؤيتهاعنالصادّةوالغواشيالحجب

استحوذتالتيالضلالةأنعلمتوقد.مكةأهلهم،نذاكمحولهمنكانوا

العنادمنطباعهمفيركبقدماإلىبالإضافةوالجهالةالبداوةمبعثهاكان،عليهم

.السائدةوالعاداتالتقاليدوتقديسالانقيادعلىوالتأبى

الإسلامإلىدعوتهمنطاق)فيللاستعانةموجبأيثَمًةيكنلملذا؟

نوازعاستثارةعلىيعتمدالذيالأولالمسلكبغير(رؤوسهمعنالضلالةوإزاحة

نالقرمأنعلىوالعناد.العصبيةغواشيوتمزيق،الإنسانكيانفيالأصيلةالفطرة

محلهيالتيالعقلموازينتحكئمإلى-الحاجةدعتكلما-نظرهميلفتكان

.ومكانزمانكلفيوالعقولالألبابأوليمنوتقديرإجماع

اليقينإلىوالدعوةاللّهبوجودالتبصيرمياتنستعرضأنإذنالطبيعيفمن

نجدهافلا،النبوةعصرمنالمرحلةهذهفينزلتالتي،وعقائدهالإسلامبحقائق

الحاجة.دعتكلماالثافيالمسلكعلىتعريجمع،الأولبالمسلكإلاتحفل

التيالآياتجلهي،السنواتتلكفينزلتالتيالآياتهذهأنعلى

بعد،فيمانزلتالتيالآياتإذ،كلهاهيأو،عليهاوتبرهنالعقيدةأمورتعالجع

الأخلاقية.والمبادئالسلوكيةوالأحكامالتشريعاتبيانإلىانتقلت

لنقل،الفلسفيةوالقواعدالموازينمنشيءتحكيمإلىحاجةثمةكانتوما

الشبهاتعنفارغةعقولهملأن؟الإيمانصعيدإلىالكفرضلالةمنمنذاكالعرب

جانبمنالأصيلةالإنسانيةللفطرةخاضعةتزاللانفوسهمولأن،جانبمن

آخر.

بهانفردواآخرإيمافيبمورد(الميزتينهاتينجانب)إلىيتمتعونكانواإنهمثم

وسماعهمإليهوجلوسهم!ص!اللهِرسولَرؤيتهموهو،بعدهممنجاءمنكلعن
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الثهرسولإلىجلسوالماأصحابهانفوسعنانقشعتضلالةمنفكم.منه

صفاتهجميلوشاهدواحديثهإلىوأنصتوا،وسيماهمظهرهفيأعينهمفسرحوا

وأخلاقه.

فلم.نفوسهمجوانبعمتوسكينةتسليماً،،ذلكبعد،إيماذثمكانلذا

ولا،المتشابهاتمنآيةعنديقفون-)1(خلدونابنقالكما-يكونوا

منشيءعنيتساءلونولا،الغيبياتعجائبمنشيئاًحوىنياًقر3نبألستيعظمون

ماإلىالمتشابهاتعندالحيرةمنيفرونكانوابلالماذا؟(،أو)كيف؟(بذلك

تحملهم،قلوبهمبهافاضتالتيادلهرسولعظمةوكانت،المحكماتمنيقابلها

أيسرفما،والسلامالصلاةعليهبهأخبرهمثبأأيبعدهمنيستعظمواألاعلى

منحولهممنوليسوصدقنا.سمعنا:وعقولهمقلوبهمبملءيقولواأنعليهم

البحثإلىأمرهيضطرهمحتى،بذهنهعلقتمذهبيةبدعةأوفلسفيةشبهةيشكو

والنظرءالبحثبأصولوتفنيدهافيها

نأيرونكانواالعصر،ذلكفيالعلمفيالصدارةأوليمنكثيراًأنعلى

وإثباتكالتنزيهالاعتقاديةالأمورمننالقر3بهوردماتفاصيلفيالدخول

إليهيصلأنيمكنفلا،وطاقتهالعقلحدوديتجاوزشيء،ذلكونحوالصفات

يغلقونفكانوا)2(،كثيرةلأخظارمنبعوذلك،نفسهعلىاددّهيقيسبأنإلاالإنسان

منقلةعلىالأمور.هذهفيللبحثالأفكاريستثيرأنشاءمنكلوجهفيالسبيل

لماعنهادنّهرضيأنسبنمالكأنعلمتوقدالعصر.ذلكفيفيهايبحثكان

51:له!اسْ!تَوَىالْعَرْيقِعَلَى)الرَّحْمَنُ:وجلعزقولهفيالاستواءمعنىعنسئل

.بولاقط،226:خلدونابنمقدمةانظر()1

.1513:أمينلأحمدالإسلامضحى)2(
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والسؤال،واجببهوالإيمان،معقولغيروالكيف،مجهولغير"الاستواء:قال

".بدعةعنه

بعد.فيماالحالهذهعلىيستمرلمالأمرولكن

النّه،دينإلىللذعوةالمتصارينمنكثيرأألجأت،نحتلفةعو)ملنشأتالقد

المسلكينإلىيضيفواأنإلى،الناسأذهانفيالإسلاميةالعقيدةمبادئوتجلية

أهموإليكبعد.فيماالكلامعلماءسلكهالذيوهو،الثالثالمسلكالأولين

المسلك:هذاإلىدعتالتيالعوامل

نحتلفةدياناتمنكانوا،الفتحبعدالإسلامفيدخلواممنكثيراًإن-أولاً

فيهموكانإلخع..والصابئةوالبراهمة،والزرادشيةوالمانويةوالنصرانيةكاليهودية

أخذواوتعاليمهأحكامهودرسواالإسلامإلىركنوافلما،دياناتهمعلماءمنكمير

مثارذلكفكان،الإسلاموبينبينهويقارنون،القديمدينهمتعاليمفييفكرون

هذهمثلفييندفعانالإنسانيوالفكرالطبعإذ.الناسمنكثيرلدىوجدلحديث

يُرىمامزاياإبرازفيوالتعمق،والخلافالتشابهوجوهواستئارة،المقارنةإلىالحال

.والنقاشالنظرإلىريبولايدفعشيءوهو،الحقأنه

كانمنالإسلامإلىأريانهمعنتحولواالذينأولئكفييكونأننستبعدولا

قيعنهالحديثأسبابيثيرفكان،القديمدينهفيماببعض!ومعجباًمفتونأيراللا

يشكِّللاولكنه.الحجةبتلكعنهبالدفاعويقومالإسلاملباسويكسوه،المجالس

وإنما،الإسلامضحىكتابهفيأمينأحمدكلامعليهيدلّكماذلكفيعامةظاهرة

)1(+الوقوعومفروضطبيعيأمروهوجزئيبشكلذلكمنشيءوقع

المرافقمتكاملةحضارةلنشأةأساساًكان،الإسلاميالفتحإن-ثانياً

1/7.:الإسلامضحى:انظر()1
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ذلكفأعقبَفيها.الأولىالدعامةَالمختلفةبفروعهاالمعرفةكانتوقد،والأركان

وغيرها،والأدبيةالدينيةوالموضوعاتالمسائلشتىفيوالبيحثالعلمحلقاتقيام

يكنفلمومناقشات!هم.محادثاتهمزبدةمنإليهينمْهونماتدوينعلىالناسوعكف

أمروهو،الآياتغواممقفيوالبحث،المتشابهاتفيالخوضمنعندئذبدّ

نأالطبيعيومن.الخلافإلىيوصلأنالاجتهادشأنومنcالاجتهاديستدعي

الحق.أنهيرىمالدعموالحجاجالاستدلالإلىالمتخالفةالأطرافمنكلينهمنر

فيصعودهالدىوالشعوبالأممجميععلىنفسهاتفرضظاهرةوتلك

والسياسي.والثقافيالفكريسلطانهااتساعوعند،الحضارةمدارج

فيالإسلاميةالدعوةوانتشارالإسلاميةالفتوحاتاتساعآثارمنكان-ثالثاً

كما-كانواوقد،أفواجأالدّهدينفيالملايينبلالاَلافدخلتأن،الأرضريوع

كانواعمافضلا،نحتلفةبثقافاتويتمتعهـونحضاراتإلىينتمسون-معلومهو

أضمروازنادقةبينهمفيمافظهر،متنوعةمتفاوتةوأخلاقأمزجةمنبهيتصفون

أخذواثم.لأحكامهوالانقيادالإسلاممنبظاهروستروهيتبنونهكانواالذىالباطل

ذكروقد،الفرصةلهمسنحتكلماوالمنطقالعلممنبدعاية،باطلهميدسّون

الذي،حائطبنأحمد-المثالسبيلعلى-منهم،لهؤلاءكثيرةأمثلةالشهرستاني

والسلامالصلاةعليهالمسيحفيويقول،البَراهمةيقولهمامثلبالئناسخيقولكان

)1(.النصارىقوليشبهقولا

زيفهمللناسفيكشفواالمسلمينعلماءلهميتصذىأنذلكاقتضىوقد

لا،يستوجبوذلك.الكاذبةوالبراهينالحججمنخداعاً،،يصطنعونهمماويجردوهم

قبل.منبينهمفيماموجوداًيكنلم،المنطقعلىوالاعتمادالحجاجمننوعاً،محالة

حزم.لابنالمللهامشعلى7711،:للشهرستافيوالنحلالملل11!
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الإسلاميةالعقائدلبيانوالمتجردينالمسلمينعلماءمنكميرأحسّ-رابعأ

وتجارالزنادقةمنهايستقيالتيالمصادرعلىالوقوفإلىبالحاجة،عنهاوالدفاع

لهمويظهروا،حججهمبمثليجادلوهمكي،الجدليةوصناعتهمحججهمالشبهات

منيزعمونماعلىدلالتهاعدملهميبينواأو،وبطلانهاتهافتهاالآخرينوللناس

المنطقعلىويطلعوااليونانيةالفلسفةيقرؤواأنذلكفاقتضاهم.باطل

المبطلين.هؤلاءأقوالطفيوالفكرالنظريمعنوانli،وغيرهالأرسططاليسي

الهذيلأبوودرس،عليهردّثمأرسطومنطق)النظّام(درس!الدافعفبهذا

علىالمعتزلةمنكثيروعكفبإبطالعها،اشتغلثماليونانيةالفلسفةأصولطالعلاف

والتوالدالطفرةعنكحديثهم:واصطلاحاتهمالفلاسفةنظرياتمنكميردراسة

كله.ذلكعلىبالردّالثشغلواثم،الفردوالجوهروالجوهر،

ماإليها(والمنهجالسابقةالأربعةالعواملروحيمثلالعامل)وهذا-خامسأ

التينيةالقرمالتوجيهاتمن،الصحابةعصرمنبدءاً،المسملمينعلماءبهتشبع

لهموتخطط؟الإسلاميةالدعوةبأعباءللنهوضجهدكلبذلإلىالمسلمينتدعو

الأمراقتضىإذاالمرعيةمبادئهاطبقالمذاهبتلكمجادلةمن،الدعوةتلكأصولط

مننماذجأفكارهمأماموضعإذ،ذلكمنأكثرعلىنالقرمدرّبهملقدبل(ذلك

وتعرية،المبطلينأحابيلعنالكشففيالنظروأصولالمنطقاستعمالطكيفية

ذلك.إلىالداعيدعاكلماوأهدافهممقاصدهم

اللَّهُإِلاآِالَةفِبهِمَا)لَوْكَانَةتعالىقولهفيالئمانعبرهانمنتراهماذلكمن

بدونوالرجحانالدوربطلانبرهانمنتراهماومنه122.الأنبياء:1!لَقَسَدَ،

وَالارْضَالسَّماواتِخَلَفواأَمْ*الْخاِلقُونَهُمُأَمْشَيْءغَيْرِمِنْخُلفوا)أَمْ:تعالىقولهفيمرجح

136.-35الطور:1!يُولنونَلابَلْ
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يردّوهوتعالىقولهفيالمشتركةالعلةبجامعالقياسبرهانمنتراهماومنه

وهوتعالىوقوله،ا1"4الأنبباء:1!نعِيدُهُخَلْقٍاؤَلَبَدَانامكَمَاالحشر:منكريعلى

عِئدَعِيسمَىسلَ)إِنَّ:والسلامالصلاةعليهالمسيحعنأوهامهمالثصارىعلىيردّ

915:عمراناآل!فَيَكُؤنُلَهُكُنْقَالَدمَّدرَالبمِنخَلَفَهُمآاللَّهِكَمَملِ

والمكونالصانععنالبحثطريقفيالفكريةالمحاكمةمظهرمنتراهماومنه

عِنْدَعِيسَىمَثَلَ)إِن:تعالىقولهمنبدءأ،إبراهيمسيدناعنجلالهجلحديثهفي

فَطَرَلِلَّذِيوَجْهِيوَنجَهْصُإني):قولهإلى!فَيَكُونُلَهُممُرفَالَلمَّتُرَابٍمِنْخَلَفَهُمآالفَهِكَمَملِ

917.-75:الأنعام1!الْمُشْرِيمنَمِنَأناوَمَاحَنِيفاوَالأَزضَالسَّمَاوَا!

وأفكارهمالمسلمينلعقولترويض،الكريمالقرآنفيوأمثالها،الآياتفهذه

النهى،أوليبصائرأماموتجليتهالحقعنالكشفطريقفيوالحجاجالنقانرعلى

ذلك.إلىالأمردعاكلما

منهاوحصلواتدريجاً،القرآنيةالأساليببهذهتمرسواالمسلمينأنريبولا

إنهمثم،المبطلينمعالجدالوكيفيةالنظر،مناهجرسمعلىأقدرتهمملكةعلى

الفطرةنعمةمنبهيتمتعونبماالاكتفاءعدمإلىلهمالصريحةالدعوةفيهاوجدوا

وموازينالمنطقبراهينفيالنظرتكلفعقأغنتهمالتى،الأصيلةالإسلامية

فئاتيجابهواأنتعالىالثهأمرهمبل.الإسلامإلىغيرهمدعوةبصدد،الفلسفة

مابعضمنوهذا.ومشكلاتشبهمنحُمِّلهقدوماعقليتهحسبكلاالناس

يكدصأنأتريدون،ينكرونماودعوايعرفونبماالئاس))كلِّموا:ص!قولهتضمنه

")1(.ورسولهاللّه

دعيم.أبيطريقِمنالفِردَوسِمسندِفيالذيلميورفعه،عنهاللهرضيعليعلىموقوفأالبخاريرواه()1
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إلىالإسلاميالفتحاستقراربعد،المسلميندعتالتيالعواملأهمهىفهذه

والدفاعالإسلاميهّبالعقائدالتبصيرطريقفيوالثانيالأولالمسلكينيتجاوزواأن

الكلامعلماءمنكلبعدفيماعليهالتقىالذي،الثالثالمسلكويقتحمواعنها

به،عرّفناأنسبقالذي،الثالثالمسملكلهذا21لباعهمومن.الإسلاميةوالفلسفة

.الكلامعلموتكاملنشأ

اللهإلىالدعوةمجالفي،شرعيتهمدىهووماأالكلامعلمهوماولكن

وتوفيقه.ادلهبعونعنهالإجابةوقتحانماهذا؟الإسلامبحقائقوالتبصير

وتقويمهالكلامعلمتعريف

:قالإذمقدمتهفيخلدونابنبهعرفهمالهتعريفخيرأنأرى

علىوالردّالعقليةبالأدلةالإيمانيةالعقائدعنالحجاجيتضمنعلم"هو

".السنةوأهلالسلفمذاهبعنالاعتقاداتفيالمنحرفينالمبتدعة

حسمبيختلفالعلمهذامضمونأنندرك،لهالتعريفهذافيتأملناولدى

وأاعتقاديانحرافلأيمجابهةفكل.المستجدةوالبدعالطارئةالشبهاتاختلاف

،الكلامعلمماهيةفيداخل،العقليةبالأدلة،تنوعتمهمافكريةبدعةلأي

المتعارضةللنظرياتأواليومالقائمةالماديةالفلسفةلشبهاتالتصديفإنهذاوعلى

.الكلامعلمصميممنالعقليالنظروموازينبالمنطق،الإسلاميالدبنحقائقمع

؟الكلامبعلمسميلماذاولكن

بذلك،سميإنماأنه(الدينعلوم)إحياءكتابهصدرفيالغزاليقالهممايفهم

العلمهذامالرأستكونتكاد،فيهوالتصنيعوتشقيقهالكلامبضاعةلأن

محقين،فيهوالإسهاب،الكلامبكثرةالعقائدفيالجدلأهلعُرِففقد،وسلاحه
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مهـبطلين)1(.أمكانوا

الجزه؟ذلكلأهميةجزئهباسمالكلتسميةقبيلمنأنهإلىكئيرونوذهب

يطوفوما،قديمأممخلوقهووهل،وجلعزادلهكلامفيالبحثكانلماإذ

فيه،وأطالوا،الفنهذاعلماءفيهأفاضماأكئرمن،وحجاجأدلةمنبذلك

التياراتإلىالدينيالإطارتجاوزتومشكلاتفتنذلكجراءمنقامتحتى

.الكلامبعلمالعلمهذامجموعسميالسياسية

"فقد:المأمونعصرفيكانعليهالاسمهذاطلاقاٍأنأمينأحمدويرجِّح

الدين(في)الفقهالموضوعاتهذهمثلفيالبحثيسمىكانذلكقبلأنهرأينا

وسمى!العلمفيالفقهمنأفضلالدينفي"الفقهفقالوا:(العلمفي)الفقهنظير

الأكبر(1)2(.)الفقه:العقيدةفيكتابهحنيفةأبو

بعدطالع"ثم:قالحيثالصَّددهذافيالمللفيالشئهرستافيذكرهماويؤيده

مناهجهافخلطت،المأمونأيامفسرتحينالفلاسفةكتبالمعثّرلةشيوخذلك

.(r)"الكلامباسموسمتها،العلمفنونمنفناًوأفردتها،الكلامبمناهج

:فنقول،ليهاٍالحاجةومدىوقيمتهالعلمهذاأهميةعنأما

منكلفيتيالقرمالمنهجلحصر-أوضحناهالذيبعد-وجهلا-أولاً

نأعلمتفقد.الكاتبينبعضيرىكما،ذكرناهمااللذينوالثانيالأولالمسلكين

العامةالعقليةالأدلةوتحكيمالفطرةنوازعباستثارةنالقرماحتفالاقتضىالذي

عشرثلاثةينزلنالقرمظلحيثمكةفيالمشركينواقعهوإنما؟المتناولوالقريبة

3311.:الدينعلومإحياءانظر()1

.1301:الإسلامضحى)2(

7211.:للشهرستافيوالنحلالملل)3(
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روَّضأنهعلى.والحياةواللإنسانالكونبحقائقوالتبصيرالاعمَقادأموريعابمعامأ

حالهحسبكل،والجدالبالحجاجالجاحدينمجابهةعلىرأيناكماالمسلمينعقول

منها.والشبهالشكوكإليهأقبلتالتيالمنافذخلالومن

فيالقر،نلمنهجخاضعة،قرآنيةمسالك،إذنالثلاثةالمسالكغدتفقد

فيمنهاكليُستعملأنهو،واحدبشرط،اللإسلامعقائدوتجليةاددّهإلىالدعوة

.وإهمالتقصيرودون،وتنطعتشدقدون،الداعيةللحاجةوطبقأالمناسبالمكان

عنوتثقلهالعقلفيوالفلسفيةالعقليةالشبهتجثمحيث،الفطرةفاستئارةأي

علىللردالعقليةالمعاركواصطناع.بطائليأتيلاعبث،الفطرةوراءسعيأالتحرك

بينهمفيماعنهاالحديثيثارالتيالجماعةبينأوالمجيلسفيلهاوجودلاعقليةشبه

للوقت.وتضييعممجوجتنطع

أهميته،ومدى،العلمهذاقيمةلبيانالغزاليالإماممحرضلقد-ثانيأ

منرأيأوضحثم،إليهالحاجةعدموأكّد،منهوحذّراستنكرهمنلرأيفعرض

يعتمدهالذيرأيهذكرثم.لهالمسلمينحاجةشدةإلىالنظرولفتإليهودعاحبذه

ذلك)1(.في

أيّأرىلا:أقول،العلمهذافيالغزالييراهالذيالرأيأوضحأنوقبل

فإن.إليهودعاحبذهومن،بهوالاشتغالَالكلامعلماستنكرمنبينتعارض

الموضوعفيالبحثمحلتحررولوبينهما.والخلافالبحثمحلّيحررالمالطرفين

العلم.هذاقيمةحولالخلافلسقط

إليهنسبالذيوهو،الشافعيالإمامالعلملهذاالمستنكرينمنكانفقد

نأمنلهخير،باللّهالشركخلاماذنببكلالعبدُوجلعزاللّهيلقى"لأن:قوله

بعد.فما1/79:الدينعلومإحياء)1(
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ث!.الكلامعلممنبشيءيلقاه

القائلةوهويوسفوأبو،مالكوالإمامأحمدأيضاًالإماممنهموكان

!.تزندقبالكلامالعلمطلب"من

وأبيمالكوأصحابنفسهالشافعيأصحابمنكبيراًجمهوراًأنغير

أهميةأقلليستوأنها،الكفائيةالفروضمنالكلامعلمأناًلىذهبوا،حنيفة

جميعاً،أشرفهاهوبل،القر،نوعلوم،الحديثومصظلحالفقهأصولعلممن

الحجاجتتضمنالتيالقر،نيةبالآياتواحتجوا.الإسلاميةالعقائدبأصوللتعلقه

كما،أساسهاعلىالناسدعوةإلىالمسلمينوتدعو،الاعتقاداتأمورفيوالنقاش

دعوةسنواالذينالصعحابةمقدمةفيكان،عنهادثهرضيعلياًبأناحتجوا

ابنوأرسل،القدرفيقدريأعنهادثهرضيناظر!نقد.الحقإلى،بالمجادلة،المبتدعة

.الإيمانفيعميرةبنيزيدهسعودبنادلهعبدوناظر،الخوارجأحدليناظرعباس

مئلها*زمنهفيأحدأوتيماوالمناظرةالجدلعلىقدرةأوتيذاتهالشافعيإنبل

ذلك.الأمراقتضىكلماويناظريجادلكانولقد

استنكرواالذينأن،فقطالظاهرفيخلافأنراهالذي،الخلافهذاوحلّ

وبدونبموجببهوالتنطعوديدناً،صنعةاتخاذهمنحذرواإنما،الكلامعلم

نأقبلأنكروهيه!لهمعلى،")1(المتنطِّعونَ))هلَك:!هاللهرسولقالوقد،موجب

محلليسالقيدبهذاالاستنكاروهذا.الناسفيشبههموتشيعالزنادقةضراوةتشتذ

منحذروا،الباقلانيكالإمامبهواشتغلواالكلامعلمفيأئفواالذينفحتىخلاف

إليه.حاجةغيرفياستعماله

ojjrاستحبوهالذينأما jنأبعد،كذلكعدوهفإنما،الكفائيةالفروضمن

مسلم.رواه(11
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الصفاتمياتحولوالجدلالنقاشتيارتغلبأنوبعد،والمشكلاتالشبهشاعت

الناسيجعلكانالذيالوازععلى،العلموحلقاتالمساجدفيالمتشابهةوالآيات

شبهة.طرحتكلما،اللّهلمرادوالتسليمالإيمانيةالسكينةحمىإلىيلجؤون

التيذاتهابالحجةوإسكاته،بسلاحهالباطلوإفحام،العدةإعدادالأمرفاستلزم

أحدعندخلافمحلنراهلاالحدبهذاالمقيدالاستحبابوهذا،دعاتهيصطنعها

الطرفين.

فقال،العلمهذاحقفيالفصلالقوليراهبماأدلى،الغزاليالإمامإنثم

بالفاظه:ملخصاًانقلهطويلاكلاماً

وTحلالالانتفاعوقتفيمنفعتهباعتبارفهو،ومضزةمنفعةفيه"إن

وقتفي،مضرتهباعتباروهو،الحاليقتضيهكماواجبأوإليهمندوب

يكونأنفينبغيومنفعتهبضررهالإحاطةوقعتوإذا.حرام،ومحلّهالاستضرار

فيوذلك،موضعهفيإلايضعهلاإذالخطر،الدواءاستعمالفيالحاذقكالطبيمب

منعواإنماالسلفوكافةالشافعيوإن:قالثم..الحاجةقدروعلىالحاجةوقت

")1(.إليهنبهناالذيالضررمنفيهلما،لهوالتجردفيهالخوضعن

لأسبابالتصديإلىالماسةالحاجةحدودفي،اليومالكلامعلموإن:أقول

ماأشرفمنالظاهر،في،والعلمالمنطقأرديةيلبسمما،الحديثةوموجباتهالزيغ

إليهالحاجةحدودضمنوهو،إليهوالانصرافبهالاشتغالالمسلمينعلىيجب

.وعقائدهالإسلامبحقائقللتبصيرالقر،نيالمنهجصميمفيداخل

الشبهوطردالفكريةالوساوسكنسعلىفائدتهتريدلاالعلمهذاأنعلى

فيباددّهاليقينتنميةأما،ثابتةحقائقأنهاشراكهافيوقعمنإلىيخيلالتيالعقلية

.01/99:الدينعلومإحياء()1
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تزكيةإلىالسعيفيالاستمرارهو،العلمهذاوراءمخرشيءاتباعفعلاجهالقلب

والإكثار،والاصالالغدوفياددّهذكرمنالإكثارطريقعنأوضارهامنالنفس

ظلماتعنالمستطاعجهدوالابتعاد،اللقمةوتطهير،والعبادات،القر،نتلاوةمن

والمعاصي.الآثام

الاسلاهيةالفرقنشأة

عنبعضهااختلفتالتىالفرقتلكالمقامهذافينعنيإنماأنناتعلموأنت

التيالفقهيةبالمذاهبالصددهذافيلناشأنولا،بالاعتقادتتعلقأمورفيبعض

الفقهاء.فيهايبحث

هي،الكلامعلملنشأةأسباباًعددناهاالتيالعواملإنباختصار:هنافنقول

والشيعةوالجهميةوالمرجئةكالمعتزلة،الإسلاميةالفرقلنشأةأساسيةأسباببذاتها

إص!..و.والخوار!

بحوافزومكئوءةالقلبيبالتسليممحضنةكانتإذاالعقيدةمبادئلأنذلك

تفدالتيوالشبهاتالمشوشاتمنشيءالعقلفيوليس،الأصيلةالإنسانيةالفطرة

عواملمنشيئاًفإن-منهاطرفاًذكرناأنسبقلأسبابالنفسرخارجمنعادة

فيالتعمقنتيجةيأتيالخلافإذ،وحالهمشأنهمهذامَنإلىيتسربلاالخلاف

انتهىفإذا،الظنيةبواطنهإلى،البدهيةظواهرهالباحثيتجاوزبحيث،الشيء

أكمرلظنيةنظراً،الاختلافمنعليهميؤمنلم،البواطنتلكإلىالباحثون

.الاتفاقإلىالوصولمعهيضمنلاالذيالأمروهو،الأدلة

للخلافمجاللاالتيالظواهرتجاوزالقلبيالتسليمأصحابشأنمنوليس

ويطوونإلا،ومشكلاتغوام!قمنوراءهاماإلىيتنبهونإنماإنهمإذ،فيها

عزاللّهإلىالأمرمسلمين،فيهاالفكريالتأملبابويغلقونالنظرعنالمسألة
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التيالواضحةالكليةوالظواهرالأساسيّبالجذعالاستمساكإلىيعودونثم،وجل

حولها.الخلافلنشوبمجاللا

الأمراستمرولو.الإسلامصدرفيصادنّهرسولأصحابحالةهيوتلك

نحتلفة.مذاهبأوفرفظهرتولماخلافأيتسلللما،الحالتلكعلى

نشأةأسبابفيالبحثعند،عددناهاالتيالحمسةالعواملظهرتلماولكن

اختياربدون،التابعينوجلالصحابةبقايامنالعلماءجمهرةانساق،الكلامعلم

التأملنحو،نصوصهاوظواهرالاعتقاديةالحقائقظواهرمجاوزةإلى،منهم

العلماءمنكثيرانساقكما،والبحثللنظرالقابلةأوالخفيةبواطنهافيوالبحث

والعقليةالفكريةالشبهدراسةعلىأو،اليوناثيةالفلسفةدراسةعلىالعكوفإلى

كانواالتيالاعتقاديةالأموردقائقمنكبميرفيالبحثإلىالحالفاضطرهم،عموماً

ذلكجراءمنفذرّ.السابقةالحاللهمسلمتلوفيها،والنظربحثهاعنغنىفي

إليها.أشرناالتيالفرقوظهرت،الخلافقرن

التيالعواملهذهإلى،منهمالمحدثونولاسيما،الباحثينبعض!ويضيف

ذإ،الكلامعلمنشأةعواملتعدادبصددعنهنتحدثلم،خر،عاملا،إليهاأشرنا

نشأالذيالخلاففييتمثلالذيالسياسيالعاملوهو،الحقيقةفيبهلهعلاقةلا

)1(السياسيالأمرذلكفيالئظراستتبعفقدط.النبيوفاةبعدالخلافةأمرحول

فرعيةخلافاتذلكعنتفزعتكما،بهاوالأولىالإمامةأمرحولخلافات

الإسلامية.المذاهبإلىأضيفتمذاهباستقطبت،أخرى

مسألة!لىالحديثةالنظرةمعتماشياًسياسيأأمراًنسميهونحنسياسياً()أمرأالجددالكاتبينأكثريسميههكذا)1(

بالفييخطريكنولم،بحتدينيأمرفيهظهرالذيالعصروقي،جوهرهفيالأمرهذاولكن.والخلافةالإمامة

كواهلهمحمنليرفعوااجتمعوالىنما،سياسيأأمراًيمارسونأنهم،واحدةللحظةالسقيفةفىاجتمعواالذين

وجل.عزاللهعندمسؤوليتهايتحملوندينيةعهدة
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الفرقنشأةأسباببيانمنصددهفينحنبماالمذاهبلهذهعلاقةنرىولا

بأصولالمتعلقةالاعتقاديةالمسائلنطاقضمنبينهافيمااختلفتالتياللإسلامية

الدين.

المسائلغوامضفيالبحثأعقابعلىنشأتالتيالإسلاميةالفرقإنثم

يزالولاكانالذيالأولالأساسيالمذهبعنتفرعتإنما،ودقائقهاالاعتقادية

الذيالمذهبوهو،التابعينعصروصدرالصحابةعصرفيالمسلمينجمهوريمثل

ذإ،والماتريديةالأشاعرةويمثله،والجماعةالسنةأهلمذهببعدفيماعليهأطلق

الواحد.المذهبحكمفيفهما،لهأهميةلاجزئي،الفريقينهذينبينالخلاف

الذيالحقعلىعنواناً،والجماعةالسنةأهليمثلالذيالمذهبظلفقدلذا

يزالونولاأصحابهوكان،الأمةهذهوسلفص!"،ادلهرسولأصحابعليهالتقى

العظمى.وغالبيتهاالأمةهذهسوادهم

فقد،وغيرهموالقدريةوالمرجئةكالمعتزلة،عنهتفرعتالتيالفرقتلكأَما

المتعرجةالصغيرةالجداولتنفصلكما،والجماعةالسنةأهلجماهيرعنانفصلت

الكبيرالغمرالنهرعن

،اليوموالمستشرقينالاستشراقسياسةإلىالئظرنلفتأنهنايفوتناولا

بهاالتنويهضرورةأعينهانصبتضعفهي؟الصغيرةالجزئيةالفرقهذهحيال

،الإعجابوعباراتالإجلالمنإطارفيرجالهاتراجموإبراز،إليهاوالدعوة

شيعةمثهاكليلقىوأنجديد،منبينهافيمانشأتالتيالخلافاتتحياأنفيأَملا

جماهيرعليهتلتقيتزالولاكانتالذيالعريضالخيطبينهافيمافيتبددوأتباعاً،

إلىالجامعةالإسلاميةالعقيدةأمريتحولأنعسى،والجماعةالسنةأهل،المسلمين

.اليومالمسيحيةللديانةبالنسبةالشأنهوكمامتعاديةمتخاصمةنحل

بينها،فيماالخلافنقاطعلىونقف،الفرقهذهأهمفسندرس،ذلكومع
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هووالجماعةالسنةأهلمذهبكانأجلهمنالذيالسببخلالهامنلنتبين

إنماالمذهبهذاأنكيفولندرك،ومكانزمانكلفيالمسلمينلسوادالمستقطب

يزالولاكانفقد،أصحابه!محمدسيدناعليهتركلمامستقيماًاستمراراًكان

السلفعليهكانبماالتمسكإلىوأقربها،بهاوالتأثرالقلسفةغلواءعنأبعدها

تعاليل.ولاتشبيهولاتجسيمإلىانحرافدون
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ا"فيالفصل

الإسلاميةالفرقأهمدراسة

ءاآاجهادات!نمثهابه!اخنصماويمان

عهدمروروبعداددّهصص،رسولوفاةبعدقرنهاذرّالتيالفرقأناعلم

قسمين:إلىمجموعهافيتنقسم،الراشدةالخلافة

وهنهجالجماعةسبيلعنخروجهافيالرئيسيالعامليعودسياسيةفرق-أ

بها.يتعلققدوماالخلافةمسألةإلى،الاعتدال

الجماعةسبيلعنخروجهافيالرئيسيالعامليعوداعتقاديةفرق-ب

الاعتقاد.بأمورتتعلقمسائلإلى،الاعتدالومنهج

منهنتوخى،سريعأمرأمنهاالأولبالقسمنمزأنالكتابهذافيوخطتنا

فيوالحكمالخلافةمسألةحولنشأتالتيالخلافاتإلىإجماليةنظرةاستحصال

غدتأنهاإلىوالتنبيه،ذلكجراءمنبعضهامنتوالدتالتيوالفرق،الإسلام

أصولهاتكونأندون،الدينيةوالنزعاتالسياسيةالأهواءلأوليمرتعاًحينبعد

.الحسبانفيجاريةالأولىالفكرية

كانتالتيالاعتقاديةالفرقلأهمفيهعرضنا،الثانيبالقسمبدأناإذاحتى

والانحرافالغلومظاهرالتفصيلمنبقدروأوضحناعنها.نشأتلفروعأصولا

فيالمتمثلالأمةهذهصراطعنبذلكانفصلتوكيفمنها،كلإليهاانجرفالتي

طوال!اددّهرسولأصحابعليهكانفيماوالمتجلي،رسولهوسنةادلهكتاب
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جذعهعنالمنحرفالغصنانفصال،الراشدةالخلافةعهدوطوال،معهمحياته

وأعنهمنبتهوولا،معهمستقيمصاعدفيهمدّغمهوفلا،المستقيمالصاعد

إليه.النسبمنقطع

منصوروأبطالأشعريالحسنأبيالإمامينمنكلدورذلكبعدنوضحثم

وكيدالعابثينعبثمن،المستقيمالصاعدالضخمالجذعذلكتحصينفي،الماتريدي

الفرقتلكخلالمن،العظيمالجذعذلكإلىيهدفونتسللواالذينالزنادقة

العقولرؤيةوليبددواوالأساسالجذعليقوضوا،بينهافيماالناشئةوخلافاتها

نأدون،المتعرجةالخلافيةالسبلتلكإلاأمامهاتبصرفلاعنهالإسلاميةوالأفكار

والذي،أصحابه!النْهرسولعليهتركالذيالمنيرالعريضالصراطإلىتهتدي

إلى،المتعرجةالسبلمتاهاتإلىوانحرافضياعكلمغبةمنالوحيدالمعتصمهو

القيامة.يوم

الفروعنشأةلكيفية،تأمليةعلميةدراسة،الفرقلهذهدراستناتكونوبذلك

نأابتغاء،م!اللّهرسولأصحابعليهكانالذيالعريضالصراطعنالانحرافية

تكونولا.العريضالصراطبذلكمتحصنينالفروعتلكمتاهاتعنفنبتعدنعتبر

بشذوذات،العظيمالبيّنالصراطهذاعنأنفسثاحجبإلىسعياًالدراسةهذه

بهذهالبالغالاهتماملنايظهرونإذالمستشرقونإليهيجنحمانحوعلى،الفرقتلك

منهجوهو،منهابكثيرالشديدوالإعجاببالتأثرويتظاهرون،ومرائهاالفرق

هذافيالمثقفينعامةعلىأهدافهتخفىلا،الفرقتاريخدراسةفياستشراقي

العصر.
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السياسيةالفوق-أولاً

بها.يتعلقوماالخلافةهو،الفرقهذهلنشأةالرئيسيالعاملإنقلناوقد

زهرةأبومحمدالشيخيقولكما-يدورالخلافةمسألةحولثارالذيوالجدل

)1(:التاليةالمحاورعلى-ادلهرحمه

الخليفةيكونأنلابدأم،واحدوقتفيخليفتينإقامةأيجوز:أحدها-

واحداً؟

قرشيأ؟الحليفةكونيتحتمهل:ثانيها-

؟!النّهرسولبيتآلمنأي؟النبوةبيتمنيكونأنيجبهل:ثالثها-

لمالذيالمعصومإلاينالهافلا،للعصمةمستلزمةالخلافةهل:رابعها-

قط؟معصيةيرتكب

،مظهرهفيسياسياًكانوإن،الجدلهذاأنّنلاحظأنالصددهذافيوالمهم

آلكماوليس،وأسسهمنمشئهفيدينيأنهإلا،اليومالناسيفهمهالذيوبالمعنى

بواعتهفيسياسياًهظهرهفيدينيأماأمرفيوالخلافالجدليكونأناليومالحالإليه

وأساسه.

ماكثيراًالتيالصورةعكسعلىقامالفرقهذهظهورأنفيهريبلامماإن

نتائجالسياسيةوالمستلزمات،الأساسهيفيهاالدينيةفالقناعات.اليومتشاهَد

الدينية.القناعاتلتلكوفروع

وما،حولهالجدلأوبالنقاشأصحابهان!هضوماحينئذ،الخلافةأمرأهمهافما

كلتصورفيإسلاميلواجبوتحقيقاًتمحيصاًإلافرقاً،ذلكجرّاءمنانقسموا

o.343،:زهرةأبوللشيخالإسلاميةالمذاهب())
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فيهتتجلىلا،والبحثللنظرخاضعاًأمراً(تصوراتهم)فيبقيولكنه؟منهم

بينهم.فيماذلكجراءمنالاختلاففنشأواحديقينعلىالاتفاقبواعث

ذريعةبعد،فيماغداأنيلبثلم،أقولكماديثىبدافعبدأالذيهذاأنعلى

فغدت.الحقسبيلعنجانحهوىأو،إلحاديةنزعةأو،سياسيمطمحذبدلكل

اختلافها.علىالانحرافاتوأوليالأغراضلأصحابمطايابذلكالفرقهذه

الإسلاميالمجتمعإلىيتسللواأنيستطيعونلا،والزيغالسوءدعاةأنتعلموأنت

،والصراعالجدلبهايتمادىإذوأمثالهاالفرقهذهنوافذمنإلا،المتماسك

،ثغرةذلكمقفتتفتح،عنهاانحرفتأذكاإلىتنتبهأندونربماالجادةعنفتنحرف

الزندقةتجار،الريغأوليمن،المتربصونإليهاويتسللفيهاينحطأنإلاهووما

.والضلال

عنها:نشأتالتيالصغرىالفرقهذهبأهمموجزاًبياناًوإليك

الشِّيعة

رضيبكرأبىلسيدناالبيعةتمامعندكانتالشيعيالفكرنشأةأنالمعلوممق

عهدأواخرفيإلاالإسلاميالمجتمعصعيدعلىمذهباًيظهرلمولكنهعنه.ادفه

يومقامتنظروجهةكانفإنماذلكبينفيماشأنهأماعنه.اللهرضيعثمانسيدنا

الناسواجتماععنهاللهرضيبكرلأبيالأمرباستقراروطويتهدأتثم،السقيفة

بيعتهكانتوقد.بذاتهوجههادلهكرمعليسيدنابايعهعندماولاسيما،بيعتهعلى

بثلاثةص!اللّهرسولوفاةبعدوقيل،أيامبعشرةعنهاالثهرضيفاطمةوفاةبعدله

ذلك)1(.غيروقيلأشهر،

.بيروتطبعة،2/203:للمسعوريالذهبمروجانظر()1
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التالية:النقاطفيعليهجميعأيتفقونالذيمذهبهمويتلخص

بحيث،الأمةنظرإلىتفوًضالتيالعامةالمصاعمنالإمامةليست-أولاً

الدينركنهيبلالأمر،بهذاللنهوضبينهامنتختارهالذيالشخصيُعتمد

بل،الأمةتراهماإلىتفويضهولاإغفالهالنبيشأنمنوليس،الإسلاموقاعدة

.بعدهمنالإماملهميعينأنعليهيجب

الكبائر:بنوعيهاالمعاصيمنمعصوماًالإماميكونأنلابدّ-ثانياً

ئر.لصغاوا

رسولعينهالذيالإمامهو،وجههادثهوكرمعنهاددّهرضيعلياًإنّ-ثالثاً

.بعدهمنللأمة!اللّه

وتفرقهماختلافهمعلى،عليهاجميعاًمنهمإجماعمحلالثلاثالنقاطفهذه

.أخرىأمورفيالنظربصددبعضهمعن

إلىتفرقواوجههاددّهكرمعليبعدمنالخلافةأمرفينظروالماإنهمثم

التالية:المذاهب

فاطمة،ولدفيوجههادلهكرمعليبعدمنالخلافةمساقأنيرىمذهب

إلىنسبة؟الإماميةهمالرأيهذاوأصحابإثر،خر.واحداً،عليهمبالنص

.الإيمانفيوتعيينهالإماممعرفةباشتراطمقالتهم

على،الشيوخمنبالاختيارلكن،فاطمةولدفيمساقهاأنيرىومذهب

الزيدية،همالرأيهذاوأصحابشجاعاً.جوادأزاهداًعالماًمنهمالإماميكونأن

الحسين.بنعليبنزيدوهوالمذهبصاحبإلىنسبة

يتبرأولابإمامتهمايقولورأوه،الشيخيئإمامةفيزيداًالإماميةناظرولما

رافضةهسمواوبذلك.المعتمدينالأئمةمنمحعلوهولمرفضوهمنهما

محمدأخيهماإلى،السبطينوابنيهعليبعدالخلافةمساقأنيرىومذهب
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مولىكيسانإلىنسبةالكيسانيةهمالرأيهذاوأصحاب.ولدهإلىثم،الحنفيةابن

الحنفية.ابنمحمد

فقالوا،والإيمانالعقلحدّتجاوزوا،الغلاةيسمّونطوائفمنهمنشأتوقد

وعاقبوهم،أنفسهمالأئمةأولئكمنهمتبرأوقدالأئمةهؤلاءمنكميربألوهية

)1(.المرتدينعقابذلكعلى

عفىفقد!وزالطويقدالمسألةهذهفيوالبحثالنظرموضعأننرىونحن

منبهاوالأحقالخلافةأمرمنحولهالمسلمونيختلفأنيمكنماعلىالزمن

أمرها.فيوالواقعالزمنفصلتاريخيةمسألةهيإذ!الراشدينالخلفاءمجموع

هذهوبطلالبحثهذاموضوعوهو،وجههادلهكرمعلياًأنتعلمأنوحسبك

ذلك.علىالأمرواستقر،عنهماادلهرضيبكرأبابنفسهبايعقد،وأصلهاالمسألة

تطبيقية،ظلالأياليوملهتوجدلاالذيالماضيهذانبشأنترىأفلا

أعجبمنبينهمالخلافأسبابوبذرالمسلمينلصفتصديعمادةواتخاذه

واحد؟بمانوالمضحكةالمبكيةالأعمال

في،وانقضىمضىواقعحيال،صدركلهيثلجماتجدأنأعوزكيراذا

قيتعالىاددّهشاءهالذيالترتيبهذاأنفاذكر،المسلمينتاريخمنالأولالصدر

منذاكالإسلاميةالأمةتسعدأنلىاٍالوحيدالسبيلهوالراشدينالخلفاءتعاقب

المسلمونلخسرذلكخلافعلىالترتيبكانفلوجميعاً.وءإمرتهمبخلافتهم

أولهوعنهادلهرضيعليسيدناكانلوأيتقدير!أقلعلىمنهمواحدخلافة

قبله.كانوا.الذينالثلاثةمنأيخلافةمننصيبللمسلمينكانلماالخلفاء،

فيهاالشيعةأخذتالتىالفرعيةالفقهيةالمسائلمنالخلافةأمروراءماأما

.بولاقطبعة،69:بتلخيصخلدونابنمقدمةعن)1(
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اجتهادكلفيالمداروإنمايسيزفيهوالحنطبهينذلكفأمرب!همخاصةباجتهادات

مدركعلىمعتمداًاجتهادهيكونأن،كانأياًالمسلمينعلماءمنعالمبهينهمق

رسوله.سنةأوادلهكتابمنودليل

الدينعلىصادقةغيرةتقبلهولاعقليهضمهلاالذيالعجيبولكن

عصرعلىقرناًعشرخمسةيقاربمامروربعد،ونقعدنقومأنهو،الحق

،خلافومسألةلججموضوع،غيرهأوعليأحقيةمنفنجعل،الراشدةالخلافة

اقتنعالتيبالعقيدةلنفسهيحتفظأنلكلّإن!..المسملمينالإخوةبينتفرقةوحجاب

نأكانأياًمنهملأحدليسولكنادثه.شاءإنمأجوروهوالأمر،هذامنبها

بالخروجلمخالفيهواتهام،المسلمينبينتفرقةعصابهاانفردالتىعقيدتهمنيجعل

الملة.عن

الخَوارج

بينثامتالتىالمستعرةالحربإلى-معلوبمهوكما-الخوارجنشأةتعود

القر،نتحكيمإلىمعاويةدعافقد"صفينموقعةفيومعاويةعنهاددّهرضيعليّ

هذايؤيدمنعنهاددّهرضيعليجيشفيفقام،بهتحدقبالهزيمةأحسعندما

يقبله.أنعنهاللهرضيعليعلىويضغط،التحكيم

،ذاكمنوحَكَمالطرفهذامنحًكَموقام،للتحكيمعليخضعفلما

ضيقواالذينأولئكعاد،يريدبماللفوزمعاويةوضعهاقدكاناليالخطةونجحث

وانقلبوا،صنعماعلىويعنفونهيلومونه،التحكيمقبولإلىوألجؤهعليعلى

وهي-بحروراءفلحقواألفاًعشراثنامنهمعنهوانحاز،لهشيعةكانواأنبعدعليه

رضيعليفخرج،الئميمبمربعيبنشبيبعليهموأفروا-الكوفةقرىمنقرية

فيلاجتماعهمبالحروريةسمواوإنما،مناظراتوبينهمبينهوقامت،إليهمعنهادله
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ضراوةوأشدهمعددأالخوارجفئاتأكبرمنوهمإليها.وانحيازهمالقريةهذه

.يرونبماوتمسكأ

الحروريةجعلت،الكوفةقدملماعنهادنهرضيعليّاًأنالمسعودبدروبد

لا،الدنئةوقبلت،بالقضئةورضيت،البلئةمن"جزعتالمنبر:علىوهوتناديه

)ولَقَدْ:فيقولونفيكمِ.أنتظرالثهحكبمَ:عنهاللّهرضيعليُّفيفولُ.دئهإلاَحكم

165الزمر:1!الْخاسِرِفيَمِنَوَاَلَكُوَتنَعَمَلكَلَيَحْبَطَنأَشْرك!لَنْفَمِلكَمِنْانَذِبنَلىَاِلَىاِ!يكَاوحِى

!)1(.ا06:الروم1،بُودنونَلاالَّذِبنَيَسئنَخِفَّنكَوصلاحَقاللَّهِوَغدَإِنفَاصْبِرْ):عليفيقول

عنها،للحديثمجاللاحروبعنهادلهرضيعليوبينبينهمكانتولقد

ملجم.بنالرحمنعبدوهو،منهمواحديدعلىمقتلهكانثم

لبها:انفردواالتيالمعتقداتأهم

فيوغلظةالتفكير،فيضيقمنيعانونكانواالخوارجأنسبقمماعرفتقد

أكثرهمأنإلىذلكويعود.يرونلماوتعصبالأمور،معالجةفيوقسوة،الطبع

يتمرسواولمالإسلاميةالشريعةطبيعةيتذوقوالم،الجافيةوالقبائلالأعرابمن

بها.وتشبثاًعندهاعنادأجهالتهمإلىوأضافتبلاءعصبيتهمفزادتهم،بمعرفتها

متميّزأمذهبألهمجعلتبمعتقدات-المسلمينسائردونمن-تمسئكواوقد

يلي:فيمانجملها

عافةبهايقوم،صحيحةتافةبمبايعةإلأالخلافةلهتتملاالخليفة-أوَّلا

عزله،وجب،كانأيأالحقعنذلكبعدالخليفةحادفإذا.منهمفريقلاالمسلمين

قتله.وجبينعزللمفإن

وغيرهقرشيبينذلكفيفرقلاسواء،الخلافةأمرفيالناسجميع-ثانيا

.بيروتطبعة51293،:للمسعوديالذهبمروج)1(
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غيروهو،الراسبىوهببناللهعبدبينهممنبايعواوقد.وأعجميعربيبينولا

المؤمنين.أميروسموه،قرشي

بينتفريقأيدون،مامعصيةبارتكاب،اعتقادهمفي،المسلميكفر-ثالثاً

بدافعأوخطأإليهاانزلقلووحتى)1(،وكبيرةصغيرةأو،وأخرىمعصية

عنهاللهرضيعلياًكفرواولذا؟مكفرةخطيئةفهيفأخطأاجتهدكأن،اجتهادي

يكفرونأنهمعلىدليلفهذااجتهاداً.وقبلهمكرهاً،فيهدخلأنهمع،بالتحكيم

نقلكما،فقطالكبائربارتكابلا،فيهاوقعخطيئةأواقترفهذنببأيالمسلم

عنهم.

بينهمفيمااتفقواإذا،أصلاللمسلمينإماميوجدألايجيؤونإنهمثم-رابعاَ

)2(.إليهحاجةدونأمورهموسارتذلكعلى

والنظرالعقلفيهايعملواأندون،النصوصبظواهريأخذونكانواوقد

وتشابه.نسبالجانبهذامنالظاهريةوبينفبينهم،إطلاقأ

وأكتابنصوصعنيحدّثهملمجادلهمإذاعنهاددّهرضيعليكانلذا

بهالاعتدادمنلهممفرّلاإذ!،ادلهرسولبعمليناقشهمكانبل،سنة

له.والحنضوع

مناقشاتهمنصوراً(البلاغة)نهجكتابعنزهرةأبومحمدالشئيخنقلوقد

يحاطبهم:قولهذلكمن.لهمعنهادلهرضي

محمدأمةعامةئضلونفلم،وضللتأخطأتأفيتزعمواأنإلاأبيتم"فإن

y':للبغداديالفِرَقببنالفَرقانظر()\ v.

للشيخالإسلاميةوالمذاهب،حزملابنالمللهامث!على15711،158:للشهرستافيوالنحلالمللانظر)2(

بعد.فما501:زهرةأبوعمد
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تضعونهاعواتقكمعلىسيوفكمبذنويى؟.وتكفرونهمبخطئيوتأخذونهم،!!

ادلهرسولأنعلمتموقد.يذنبلمبمنأذنبمنوتخلطونوالسقمالبرءمواضع

ميراثهوورث،القاتلوقتل،أَهلهورّثهثم،عليهصفىثم،المحصنالزانيرجم!حس

الفيء،منعليهماقسمثم،المحصنغيرالزانيوجلد،السارقيدوقطع،أهله

ولم،فيهمادلهحقوأقام،بذنوبهمئاددّهرسولفآخذهم،المسلماتونكحا

إ)1(.أَهلهبينمنأسماءهميخرجولم،الإسلاممنسهمهميمنعهم

:الخوارجفرق

اتفاقأو،اتفاقهمبعد،شتىجزئياتفيبينهمفيمااختلفواالخوارجإنثم

عنهم.ذكرناهاالتىالأريعةالأصولهذهعلىإجمالاأكثرهم

هي:ستة،تلكاختلافاتهمعننشأتالتيالخوارجفرقوكبار

والثعالبة.،والإباضية،والعجاردة،والصفرية،والنجدات،الأزارقة

كانوا،إباضبنادثهعبدأصحابوهم.الإباضيةغلواً،الفرقهذهوأقل

الملةعنبهايخرنجلاأي؟ملةكفرلانعمةكفريكفرالكبيرةمرتكبأنيرون

إلا،توحيددارالإسلامأهلمنمخالفيهمدارإنيقولونوكانوا،الإسلامية

بغي)2(.دارفإنهالسلطانمعسكر

،شديدةمقاتلةبالنهروانعنهاددّهرضيعليقاتلهم"وقد:الشهرستانيقال

.عشرةمنأقلإلاالمسلمينمنقتلوما،عشرةمنأقلّإلامنهمانفلتفما

إلىواثنان،سجستانإلىواثنان،كرمانإلىواثنان،عمانإلىمنهماثنانفانهزم

.A!1-4.1:الإسلاميةالمذاهب!ا)

حزم.لابنالمللهامشعلى،1/181:للشهرستافيوالنحلالملل)2!
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")1(.المواضعهذهفيالخوارجبدعوظهرت.باليمنمورونتلإلىوواحد،الجريرة

الاعتفاديةالمذاهب-ْلانيا

التقتالذيالعريضالخطمنوتفرعتانحرفتالتيالاعتقاديةالمذاهبتنقسم

إلىبعدهمنالراشدةالخلافةوعهود،ص!ادثهرسولحياةفيالإسلاميةالأمةعليه

قسمين:

عنها+نشأتالتيالفروعإلىبالنسبةأينسبياً؟رئيسةمذاهبالأولالقسم

عندما،الرئيسةالمذاهبتلكعنتفرعتصغيرةفرعيةمذاهبالثانيالقسم

.والجزئياتالفروعمنبعضعلىبينهمفيماأصحابكهااختلف

متنوعة،كثيرةفهي،الثافيالقسممذاهبمنشيءعننتحدثلنهناونحن

الرئيسيةمذاهبهامنتفرعهاكيفيةوبيانتفصيلهافيالبغداديالقاهرعبدأطال

)2(.فرقةسبعينيقاربماإلىوأنكهاهاالأولى

تاريخفيأثراًتركتأوشأنل!هاكانالتيالرئيسةالمذاهبأهمنتناولوإنما

فيتنحصرأنيمكن،الصفةبهذهتمتازالتيالمذاهبأنوالحقيقة.الإسلاميةالمذاهب

والإرجاء.الاعتزالمذهبيمنكل

هذهمعتصنيفهماأنفالواقع،ذلكبعدظهرواالذينوالماتريديةالأشاعرةأما

أبيالإمامينمنكلعملأنسنجدإذ؟والمشاكلةالتجوزسبيلعلىجارٍالمذاهب

عنالركامأوالأنقاضإزاحةبمثابةكانالماتريديمنصوروأبىالأشعريالحسن

وسوادالعلماءجمهورعليهاالتقىوالتي،قبلمنالثابتةالعريضةالطريقمعالم

.11915:المذكورالموجع()1

.للبغدادي:الفِرقبينالفرقانظر)2(
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العقيدةفيمنهماأحدابتدعفمابعد.فماالنبوةعصرمنبدءاًالإسلاميةالأمة

الأمةبسوادمنهماكلعادبل،جديدأعندهمنإليهاأضافولارأيأاللإسلامية

والمرجعالملاذإلى،المتفرعةالمتعرجةالسبلأربابصراعاتبينتضيعكادتالتي

.!رسولهوسنةاددّهكتابوهوألاوالأخير،الأول

فيالبحثيحينعندمافسنجدبعضهما،معاللإمامينهذينمنكلخلافاتأما

العقيدةجوهرمنشيءفيداخلةليست،محصورةلفظيةخلافاتأن!ها،ذلك

وبنيانها.

وتوالدهاالاعتقاديةالمداهبنشاةلكيفيةعامتصوّر

الاعتزال:الرئيسيينالمذهبينعلىحديثناسنقصركناوإنأنناعلى

موجزةخارطةعرضخلالمن،جيدأنتبصرأنالضروريمنأنإلا،والإرجاء

كلاتخذهالذيوالمسار،بعضعنبعضهاالاعتقاديةالمذاهبتوالدكيفية،عامة

.تبددتأوانتهتإلامَثمالعريضالصراطعنانحرافالَهابدأتوكيف،لنفسهمنها

عرضاًوعرضهذلكتتبعمنخيرأن،وبحثمراجعةطولبعدرأيتوقد

عنالجانحةالمذاهبهذهتوالدكيفيةالذهنفيتثبتلوحةيشبهفيما،وجيزأجامعاً

كتابعلىالهامةالعلميةمقدمتهفي،الكوثريزاهدمحمدالشيخالعلامهّبعضها،

الذيوهوعساكرابنللحافظ(الأشعريالإمامإلىنسبفيماالمف!تريكذب)تبيين

الذيالنصأنقلأنالخيرومن.عليهوالتعليقتحقيقهوتولى،طباعتهعلىأشرف

منشيءمعهو،كماالمذاهبلتلكالتوالدأوالتشابكهذاصورةبيانيتولى

نصُّه:ما،الفرقنشأةفيلمعةعنوانتحتقالفقد.التلخيص

ادثهكرمعليحولمنالخوارجانفضّصفينوقعةفيالتحكيموبعد"..
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أناسدام،عليّتوفيولماالكبييرة)1(.مرتكبيكفرونأخذواحتىوغلوا،وجهه

مرتعاًبينهمتجدالرافضةزنادقةوكانت،الشيعةفسُمّواملهومشايعةمشايعتهعلى

وحين.وغيرهمأميةبنيمنالبيتأهلاضطهادتكرركلمابذورهملزرعخصباً

مساجدهمولزمواجماعةٌالفريقيناعتزل،لمعاويةالخلافةعنالسبطالحسنتخلّى

،كانحيثما،عنهالثهرضيعليمعذلكقبلوكانوا،والعبادةبالعلميشتغلون

اللهعبدهاشمأبوبالاعتزالقاممنأولإنويقال)2(،المعتزلةأصلوهم

الإيمانمسألةفيالخوارجعلىيردّالثافِىأخذثم.الحنفيةابنمحمدابنا،والحسن

مرجئةوجماعتههوفسمي.الأعمالدونوالعقدالكلمةهوالإيمان:ويقول

الإيمانمعيضرّلا:تقولطائفةمنهموحدث.الإيمانعنالعمللتأخيرهم

البدعة.مرجئةوهم،معصية

أطهرواالمجوسوموابذةالنصارىورهباناليهودأحبارمنعدة"وكان

منبينالأساطيرمنعندهممابثّقيبعدهمأخذواثمالراشدينعهدفيالإسلام

فتلقفوها،مواليهموبسطاءالرواةأعرابمنبالعلميتهذبلمممنعليهمتروج

منالثهجانبفيأخبارهمفيمامعتقدينباطنبسلامةلاَخرينورووهامنهم

وقد،جاهليتهمفيالاعتقادمنعليهكانوابماومستأنسين،والتشبيهالتجسيم

الطوائفمعتقدإلىيتسربالتشبيهفأخذخطأ،أو!الرسولإلىافتراءيرفعونها

تراجعواماسرعانولكن،الشيعةبهمانخدعمنفأول..الفاحشةشيوعويشيع

لعهم...المعتزلةبمناطرةذلكعن

بمطلقيكفرونأنهم،عنهاللهرضيلعليمنهمكثيروتكفيرصنمعهمعليهيدلالذياناوضحناانسبق)1(

اجتهادياْءخطامبناهكانوانحتى،الذنبارتكاب-

كتابه:دطهـ(337سنة)المتوفىالدمشقيالطرائفيالحسنابوذكرهماعلىهذادطالمحققالعلامةاعتمد)2(

(.والبدعالأهواءأهل)رذ
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بالردفقامبالقدر،المعصيةفييتعللمنالجهنىخالدبنمعبدسمع"وقد

شرعيةعنالدفاعيريدوهوالعباد،أفعالفيللاختيارسالباًالقدركونينفيعليه

عمرابنذلكبلغولما"أئفوالأمرُقَدَر"لا:وقالعبارتهفضاقت،التكاليف

البصرةأهلمنالرواةدهماءبينمذهبهودام،قدريةمعبدجماعةفسمي،منهتبرّأ

إلىالثنويةينسبهماللخالقجعلواأنحدإلىمنهمطائفةعندتطوربلقروناً،

الظلمة.إلىيعزونهماالمخلوقوإلىالنور،

عبدبنعمرفطلبه،معبدرأيبدمشقينشرالدمشقيأسلمبنغيلانوكان

جئيتكلقدالمؤمنينأمير"يا:وقالفانتهى،شبهتهوكشفذلكعنونهاهالعزيز

منشيءفيأتكلملاوادله.فعلمتنيوجاهلا،فبصرتنيوأعمى،فهديتنيضالا

صفوانبنجهمعليهالردفيأخذمعبدأمريذيعُبدأولما.أبدأ"الأمرهذا

الجبرية.مذهبعنهونشأالجبرفيفوقع،بخراسان

فيالعلمينشرسنيناستمروممن،التايعينجلةمنالبصريالحسنوكان

،الرواةرعاعمنأناسيوماًمجلسهحضروقد.العلمأهلنبلاءويلازمه،البصرة

فسموا،جانبهاأيداالحلقةحشاإلىهؤلاء"ردوا:قالعندهبالسقطتكلمواولما

والمشبهة.المجسمةأصنافومنهم،بالحشوبة

مجلسفييحضر،هاشمأبيعنالاعتزالأخذأنبعدعطاءبنواصلوكان

الكافربأنالقولإلىواصلفبادر،المجلسقيالإيمانمسألةذكرتوقد،الحسن

حيثالكبيرةومرتكثومؤمنأ.كافراًتسميتهمافيخلافلاالمطيعوالمؤمنالمجاهر

فيهونقولعليهوذاكهذاإطلاقنأبىعليهأحدهماإطلاقفياختلافموضعكان

فانسحب،كلامهالحسنيرتضفلماختلفوا..لماوهجرأاتفقوابماأخذأ،فاسقإنه

صاحبيهمعالخمسةوالأصولالاعتزالمذهبينشروأخذالمجلسرمنواصل

وبالثافي،الهذيلوأبوالمعتمربنبشرأخذوعنهما،سعيدبنوبشرعبيدبنعمرو
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قادةهمفهؤلاء..النظّاموإبراهيمالأصمكيسانبنالرحمنعبدبكرأبوتخرج

وبغداد.البصرةفيالاعتزال

جهموكان،بدمشقدرهمبنالجعدالقرآنبخلقبالقولعرفمنوأول

نفيجملتهاومن،بإذاعتهاقامالتيبدعهإلىوضمهالجعدمنالقولذلكأخذ

والسنةالكتابإلىداعياًالأمويةضدبخراسانسريجبنالحارثقامولماالخلود.

جهمفأخذ،التجسيمفينحلةهثاكينشرسليمانبنمقاتلوكانبجهم.اعتضد

بمايوصفلاادنّه"إن:قالحتىالنفيفيفأفرط،مقاتليثبتهماوينفيعليهيرد

المعنى.فيوالاشتراكالاسمفيالاشتراكبينيفرقولم،العباد!بهيوصف

الآراءلتلكتفرغاًالناسازداد،الفتوحعلىالفتوربعضيطرأبدأأنوبعد

الملاحدةكتبتترجموبدأتفيها..التعمقشهوةعقولهمعلىوتغلبتالمبثوثة

المتكلمينمنالجدلعلماءالمهديفأمر..أمرهماستفحلحتىالفرسمنوالثنوية

وأوضحواالشبهوأزالواالبراهينفأقاموا،الملحدينعلىالردفيالكتببتصنيف

وقد،المعتزلةمنطائفةالمدافعاتتلكبأعباءالقائمونوكان..الدينوخدمواالحق

منإليهمعدتعقليةأمراضمنبهيستهانلاماالمدافعينهؤلاءبنفوسعلق

الخوضيأبونالمكافحاتهذهطولالسنةوحملةالفقهاءغالبوكان،مناظريهم

ماعلىالاقتصارمنالتابعينوخيارالصحابةعليهماعلىويجرونالمسائلتلكفي

يمكنلاماالأسلحةمنلهمكانالدينحفظةأنمع،بالضرورةالدينمنثبت

المعتزلةيشايعوأخذالمأمونتولىالظروفهذهففيأسنّتهم.بمثلإلامقابلته

عقلهإليهيوحيحسبماوالتنزيهالقرآنبخلقالقولعلىالناسحملحتىويقربهم

رفعأنإلى،والواثقالمعتصمخلافةمدةذلكعلىالأمرودام.خلطائهوعقل

يكنولم،شأنهرفعماالثباتمنفيهاأحمدالإماموأظهر،المحنةالمتوكل

الآراءفيالمناظراتعنالناسومنعالمحنةرفعأنمنأكثرعليهيحمدماللمتوكل
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..هبالمذوا

والنواصبالحشويةشأنارتفاعمن،الالبيعيسيرهيأخذالفعلردابتدأثم

فيالعمليواصلونوالمحدثينالفقهاءمنالسنةوأهلُ.والمعتزلةالنظرأهلوانقماع

عقولعلىتتغلبهذا،مع،المعتزلةوكانتضوضاء..ولاجلبةغيرمنعلومهم

الملاحدةوأصناف،الاْمةعلىسلطانهماستعادةفيويسعونالعلماءمنالمفكرين

عنالدفاعثغورفييبقلمحيثالبلاد،واحتلواالفسادفيتوغلواوالقرامطة

منجذعمابنفوسهملانشغالهم،نحرقتهمتمحقدامغةبحججيرابطمنالدين

.حوالالأ

ادلهرضيالأشعريالحسمنأبوالإمامغار،الحرجةالظروفهذهمثلففي

البدعة.وقمعالسنةلنصرةوقام،النكالطضروبمنبالمسلمينحلّماعلىعنه

الوسطإلىتطرفهماعنبإرجاعهماالأمةمنالفريقينبين*صلاحأولافسعى

والتلاوةاللفظالقرآنبخلقتريدونكنتمإذاحقعلىأنتم:للأولينقائلاالعدل

بذاتالقائمةالصفةبالقديممقصودكمكانإذامصيبونأنتموللأخرين،والرسم

كلمةلجمعادلهوفقهحتى،وهكذا..النفسيالكلاميعني،منهالبائنةغيرالباري

المسائلعليهوتواردت..تطرفهموكسرالمعاندينوقمعصفوفهموتوحيدالمسلمين

وكتببكتبهالعالموملأالاَفاقذكرهفطبق،عنهافأجابالعالمأقطارمن

وفقهاء.الكتابوأهلوالملاحدةالمبتدعةأصنافعلىوالردالسنةفيأصحابه

كافةفالمالكية..طبقاتهمفيويترجمونهمذاهبهمإلىالأشعرييتجاذبونالمذاهب

فيالأشعريطريقةعلىالحنابلةمنوقسمالحنفيةوثلثالشافعيةأرباعوثلاثة

111(.الماتريديةالطريقةعلىالحنفيةمنوالثلثان،الكلام

-محدودةمسائلفييتجمع،جدأضئيلوالماتريديالأشعريالإمامينبينالخلافأنبعدفيماستعلم)1(
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الخوارجنشأةفيللعلمدخللاأنهالجليّ"ومن:الكوثريالعلامةقالثم

منالدينخصومفيهمااندسثم،السياسيةالعاطفةولدتهمابل،والشيعة

.()1!شائنةأطواراًفتطورتا،الزنادقة

والأجواءللمناخالعامالمنطورلكيكشف،بطولهنقلناهالذيالنصفهذا

عنمثحرفةتفرعتالتيالمختلفةالإسلاميةالمذاهبفيهاوتوالدتنشأتالتي

التابعين.وجمهور!ادثهرسولأصحابعليهالتقىالذيالعامالإسلاميالمنهج

بهاختصبماتعنىعلميةدراسة،المذاهبهذهأهمندرسأنفعليناالآنأما

عنيكشفالذيالعلميالنقاشمنشيءمع،الاعتقاديةالاتجاهاتمنمنهاكل

المذاهبهذهنشأةندرسأنالأولالمقامفييهمنالاأنهيعنيوهذا،العلميةقيمتها

التاريخية.الزاوبةمنوحياتها

المُعتزِلة

الطرائفيالحسينأبيعننقلاالكوثريزاهدالشيخذكرهمماعلمناقد

سيدناشميعةمنكانواالذينأولئكهمالمعتزلةأصلأنهـ(377:)تالدمشقي

اعتزلوا،لمعاويةالخلافةعنعنهادنهرضيالحسنتخلىفلما،عنهادنهرضيعلي

نشأقدالاعتزالاسميكونأننستبعدولا،وعبادتهملمساجدهموانقطعواالناس

العهد.ذلكمنذمابشكلبهموالتصق

الاعتزالكلمةنشأةفيتاريخياًنحققأنالصددهذافييهمنالاأنهعلى

لفظي.أونظريفيهاخلافمنبينهماماومعظم!

الحسنأبطالإمامإلىنسبفيماالمفحّريكذبتبيينلكتابالكوثريزاهدالشيخمقدمةمنملخصاً()1

.17-9،الأشعري
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والمؤرخينالمستشرقينمنطائفةبذلكاهتمكما،أفكارهمظهورأوولادةوكيفية

وأقدمالمذهبهذاأصحاببهااختصالتيالبدعنتبينأنيهمناوإنما،العرب

الصددءهذافيالمعتمرةالبراهينمنشيءإلىنحاكمهاوأن،بهامنهمالقائلين

سنذكرها،التيالحنمسةأصولهفيالمتمثلالاعتزالقادةأنعليهالمتفقمن

بنوعَمرو،عطاءبنواصلثم،الجُئائيُّالوهابعبدبنمحمدعليأبو

عبدبكرأبوثم،العلأفالهُذَيلوأبوالمُعتمِربنبشرثم،سعيدبنوبشرعُبيد،

النًظام.وِإبراهيم،الأصمكيسانبنالرحمن

القدرفيتكفممنأؤلوهو،الجُهنيمعبدإلىنسباًالاعثْراللأصلأنإلا

إنكاربدعةعطاءبنواصلأخذفعنه،أسلفناكما.أئ!""الأمر:وقال،فنفاه

عماوعادتوبتهأعلنأنهأسلفناوقد،الدِّمشقيُّغَيلانُأخذمعبدوعنالقدر)1(،

توبته.فيغيلانوصدقالنقلهذاصحإن،بهيقولكان

:(اغمسة)الأصولالمعتزلةمراءأهم

تشعبت،أسماءهمذكرناالذينقادتهمعنأخذتالتىالاعتزالأفكارإنثم

عبدعنهاقال،فرقةعشرينمنأكرإلىذلكجراءمنالمعتزلةفافترقواختلفت

")2(.سائرهاتكفرمنهافرقةكل"إن:البغداديالقادر

فييتمثلمعتزلياً،يسمىفممن،منهبدلاالذيالمشتركالقاسمأنغير

وهي:،الانتصاركتابهفيالخياطالحسنأبوذكركماالخمسةبالأصولالقول

بالمعروفوالأمر،المنزلتينبينوالمنزلة،والوعيدوالوعد،والعدل،التوحيد

الحميد.عبدالدينمحىبتحقيق،114:للبغداديالفرقبينالفرقانظر)1!

السابق.المرجع)2!
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المنكر)1(.عنوالنهي

تدلّلا،بهااختصواالتيآرأئهمأبرزعلىشعاراًاتخذتالتيالألفاظوهذه

بالمعروفوالأمر،والوعيدوالوعد،والعدل،التوحيدإذ؟بهتميزواشيءأيعلى

ولكن.المسلمينمنأخرىدونبفئةخاصةليستعامةمبادئالمنكر،عنوالثهي

الشعاراتهذهأنعثدئذسنعلمفإتامنها،كلتحتتكمنالتيالاَراءإلىفلننظر

لها.وحمايةعنهاودفاعإليهاجذببمثابةوضعت

منمنهلابدّالذيالقدرمع،حدةعلىكلاالأصولهذهبدراسةفلنبدأإذن

التفصيل.

التوحيد:الأولالأصل

مذهبهم.خصائصوأبرزتميؤتهمالتيالأصولأهموهو

المسلمينبينالمشتركالقاسموهو،والإيمانالإسلامدعامةادلهوتوحيد

مةهذهعلىرتبواالمعتزلةأنغيروآخر،فريقبينذلكفيفرقلاعموماً،

وهي:.المسلمينجمهورعنبهاوأحكاماًانفردوافهوماًالعامة

والبصرالسمعصفاتوهي،تعالىاددّهعنالمعانيصفاتنفي-أولا

هذهآثارتعالىاددّهإلىنسبواولكنهم.والحياةوالكلاموالإرادةوالقدرةوالعلم

نأدونيعلمجلالهجلفهوأيإغ.عليماً..بصيراًسميعاًكونهمنالصفات

"القدرةاسمهاإليهصفةإسناددونويقدر،العلماسمهاصفةلهتتحقق

أدلّه،إلىالمعافِىصفاتنسبةبأنتصورهم،ذلكعلىحملهموالذي

،الصفاتهذهوهم،وجلعؤاددّهغير،لهمأوللاقدماءبوجودالقولتستلزم

الإسلاممةالمذاهبوانظر،حرملابنوالنحلالمللهامشعلى5411:للشهرسمانيوالتحلالمللانظر)1(

.012:زهرةلأبو
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فيغيرهمعهيشتركولايشبههلابأثهواليقين،وجلعرادلهتوحيدينافيمماوذلك

.لوجودهبداءةوجودعدمأيالقدمأبرزهاومن،ألوهيتهصفاتمنشيء

العقليرفضهالذيالتمحلمنالكلامهذافيماالمتأملعلىيخفىولا

:نقولأنذلكلبيانوحسبنا.والعلم

فإذابه.يتصفمنبوجودإلالهوجودولابذاتهيتقوملامعنىالصفة-ا

يستلزمحتىبذاتهقائماًشيئاًليستالصفةهذهفإنّمثلا،العلمصفةاددّهإلىنسبنا

بهيتلبسأوجانبهإلىيقوموجلعزالثهغير،خربقديمالقولبهاللهوصف

تعالىادثهعالميةفيإلاتتجلىلاالمعافيمنمعنىهيوإنما.يرتديهبمنالرداءكثلبس

.الأخرىللصفاتبالنسبةالقولوكذلكعليماً.وكونه

صفةوتعالىسبحانهإليهنسب،وجلعزادلهكلاموهو،القر،نإن-2

جُبطُونَ)ولأ:جلالهجلفقالعليماً.أوعالماًبكونهوصفهإلىبالإضافة)العلم(

كالسمعالمعانيصفاتمنوالعلم[255:البقرة1!شَاءَبِمَاإِلاعِلْمِهِمِنبِشَيء

تعالىاددّهوصفوقد.المعتؤلةيتصورهمابعكسجازمقرمفينصوهووالبصر..

الذًائَذِيأَنيَرَوْا)أَولَئم:فقالالقوةصفةذاتهإلىونسب،المتينالقوةذوبأنهنفسه

تعالى،دئهالعلمصفةنالقرمأثبتفإذا،115)1(:أفصلت!قوةمِنْهُمْأَشَذُهُوَخَلَمَهمْ

عنه.المعافيصفاتبقيةلحجبموجبيبقولمالمشكلةانحلتفقد

صفةتستلزملأنهاقالوا.القيامةيومتعالىادثهرؤيةإمكاننفي-ثانيأ

خطيبينانحصارهبعديرىإنمابالعينالمرئيّأنضرورة،جهةفيوكينونتهالجسمية

ذإ؟وجلعزادلهتوحيدمقتضيات-فهمهمحدّعلى-ينافيانوهماالنظر.زاوية

له.والمشابهالمماثلنفيتوحيدهمعافيمن

الحميد.عبدالدينمحصبتعليق،1/243:للاشعريالإسلاميينمقالاتراجع)1(
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معيتعارضكما،والبحوثالنظرقواعديأباه،تنطعأيضاًهذاأنيخفىولا

القيامةيومتعالىاددّهرؤيةبأنقولهمفييعتمدونفهم،تعالىادلهكتابنصوص

التىالحدودهذهالبصريةطاقاتهمتتجاوزلنالناسأنعلى،المستحيلاتمن

أودعهبما،ذاتهاالباصرةالأداةهذهعلىآنذاكتعتمدإنماوأنها،اليومبهايتمتعون

.شروطمنلهاورتبإمكاناتمنفيهاالله

الوجوهأصحابأنلهمأينمنأيهذا؟قرارهمفياعتمدوادليلأيفعلى

وكيفيتهالإبصارقوةمنيتمتعونلا،تعالىادلهقالكما،ناضرةستحشرالتي

جاءهمأينومنالدنيا؟..دارفيبهيتمتعونكانوامابنفسأوبمثلإلاوأدائه

نأودوننظراً،أقوىجديدةأعينألهمتبدعأنتطوللاتعالىادثهقدرةأنالدليل

الدنيا؟..فيبهامقيدةكانتالتيالشروطعلىقائمةتكون

وتقلباتناحياتناتحكمالتيالقوانينغيرأخرىقوانينأنبمكانالبداهةمن

فماوإلا.وأحوالتقلباتمنفيهامابكلالآخرةالحياةسيرةفيستتحكماليوم

عنتنبئوهي،السنةوصحاحادلهكتابطريقعنالأخبارمنوصلناماأكر

،هذهالدنيويةحياتنامألوفاتمنلشيءتخضعلا،القيامةيومستجريأحداث

؟اليومحياتناهقاييستقتضيهماعلىاعتمادأنتأولها،أوأفننكرها

وألشكمجالاتدعولمالاْمر،هذاأبرمتالقر،نيةالنصوصفإنذلكومع

22:القيامةاناظِوَبإ!ر!اإِلَىناضِرَب!*)وُخوبايَوْمذٍ:تعالىاددّهقالفقد،فيهاختلاف

المعنىعنلصرفهاناظَرةكلمةإلىمقبولتأويلأيإقحامإلىسبيلولا123-

عليه.الدلالةفينصهيالذي

يَوْمَذٍرَّ!مْعَنْإِهْمْ)كَال!:القيامةيوموحالهمالكافرينعنجلالهجلوقال

تكونأنتصلحلااددّهعنمحجوبيتهمأنعلمتوقد115:المطففينا!لَمَخخوئونَ

التمتعمنيمنعهمالذيالاحتجابهووإنما،العقبىفي،وجودهإنكاربمعنى
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عنهقومأحجبلماوجلعزأنهعلىوغيرهالشافعيفهمكمايدلوهو،برؤيته

بالرضا)1(.يرونهقوماًأنعلىدلّ،بالسخط

ادلهيخلقهالذيهذالااٍليسوأنه،مخلوقتعالىادلهكلامأنزعمهم-ثالثأ

النفسيالكلامالمسلمينجماهيريسميهمالهفليسن"القرمقراءةعندالشفاهعلى

المتلوًة.القرآنألفاظعليهيدلوالذيونحبر،وناهآمربهوجلعزهوالذي

خدشتعالىدثهقديمكلامإثباتأنمنتوهموهماذلكعلىحملهموانما

قديموجوديعنيالقديمفكلامه،الشركمننوعإلىوانجرافوحدانيتهعقيدةفي

الألفاظهذهإلالهفليس:قالوا.المعافيلصفاتنفيهمفيبيانهمرّكما،معهثان

نحلوقة.وهيقبلنامنالمنطوقة

خلافإلىأخيرأيؤولوالجماعةالسنةأهلوبينبينهمماالخلافغيرأن

الجمهوريسميهمامدلولينفونلاإنهمإذ،المواقفشارحأوضحكما،لفظي

بالكلامتسميتهفيمذهبهميذهبونلاولكنهم،مثلهميثبتونهبل،النفسيبالكلام

صفةوالى،خبرأمدلولهكانإنالعلمصفةإلىالحقيقةفيراجعهووإنما،النفسي

واحد)2(.بمعنىوالأمرالإرادةأنيرونوهمنهياً.أوأمراًكانإنالإرادة

فيحالكلفيداخلاالإخبارليسإذصحيحغيرمنهمالتخريجهذاأنإلا

كما،فيهيشكأوخلافهيعلمبليعلمهلاعمايخبرقدالرجلفإن،العلمصفة

بأمرالمتكلميأمرقد،النفسيالكلامهوالذيالأمروكذلك.المواقفصاحبقال

اماكنه)3(.فيمشروحهوكمايريدهولا

8111.:السبكيابنطبقات()1

36112.للعضد:المواقفشرح)2(

.128:للمولفالكونيةاليقينياتوكبرى2/361،:المواقفشرحانظو)3(
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العدل:الثافيالأصل

فحاشاالمؤمنينسائرمناتفاقمحلتعالىاددّهإلىالعدلنسبةأنعلمتوقد

علىيتوقفادثهإلىبالنسبةالعدلأنفهمواالمعتزلةولكن.عكسهادلهإلىينسبأن

مايفعلونبليريدلابمايأمرهمولاالعباد،أفعاليخلقولاالفساد،يحبلاأنه

بهاأمرحسنةكلوليّإنهوقالوا.فيهموركبهالهمادثهجعلهاالتيبالقدرةيشاؤون

بعينهاهيالعبادأفعالإلىالموجهةالإرادةإنثمعنها)1(.نهىسيئةكلمنوبريء

فيهمافعلأوخلقإلىإلايتوجهانلاوارادتهوأمره)2(،إليهمالموجهالأمر

والخيزالصلاح

فيماكبيرخلافعلىبها،انفردوابأشياءالقولهذاأصلهماستلزمفقد

نفسه،أفعاليخلقالذيهوالعبدبأنالقول:الآراءهذهوأهمتفصيلها.فيبينهم

بينهما،انفكاكفلامريد،بهأمرهقدلمافهوبشيءالعبدأمرح!يثماادثهبأنوالقول

.الصلاحفيهبماإلايأمرأويخلقأويفعللاوأنه

منها:كللحقيقةوجيزبيانخلالمن،التصوراتهذهفيتخبطهموسنبين

إليهأنفسهمألجؤواقول،نفسهأفعاليخلقالذيهوالعبدبأنالقول-أولأ

إليهمخيلفقدبه.متصفهوالذيالعدلخلافادلهإلىينسبواأنمنفراراًإلجاءً

إذاللخمروشربهصلىإذاالإنسانصلاةيخلقالذيهواللّهبأنقالواإنأنهم

لماتحميلهموعادعبثاً،النواهيعنونهيهمبالأوامرتكليفهمأصبحفقدشربها.

شططاً.العقابمنبهتوعدهم

وهو،للإنسانادنّهوهبهالذيالكسبهوالتكليفمناطأنإلىيتنبهواولم

222.و3/221:للمسعوديالذهبمروجفيذلكفيمذهبهمخلاصةانظر()1

1/233.:للأشعريالإسلاميينمفالات)2(
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أوالأجريستأهلفبه،يشاءهالذيالفعلإلىالإرادةطريقعنالذاتيالانبعاث

وأوصالهوأعصابهأعضائهفيتنبثتتفيذيةبقدرةاددّهفيخلقهالفعلأما.العقاب

ولاظلمشائبةهذافيوليس.واختيارهرادتهاٍبمحضكسبهإليهاتجهماتحقق

الاكتسابأوبالكسبالأخرويالجزاهأناطتعالىالثهأنترىألا.عبثأوتعسف

مرة.منأكثر

وَعَلَيْهَامَاكَعسَبَتْلَهَا):وقال،38!:المدثرا!رَهِينَةٌبِمَاكَيسَبَتْنَفْممبى!و:فقال

الأنعام:أ!تَكْنسِبُونَمَاوَجَهْركُمِْوَيعْلَمُسِرممُئملَعْلَمُ):وقال،286!:البقرة1!اكْئَسَبَتْمَا

مُبِيناً!وِإثْمًا!تَاناًاحْتَمَلَفقَدِبَرِلئابِهِيَرْمِثُنمَإِثْئااوْخَطِبئَةيَكْ!سِبنوَمَنْ):وقال،3!

ءالاَيات00ا211:النساءا

هيإذ،وجودهتعثيلاوحدهاالفعلمقوماتأنإلىلتنبهواتأملواولو

الكسبوجودبعدلااٍواقعإلىتتحوللاجميعاً،لهاادلهخلقمنالرغمعلى

العنانوأوصالهلأعضائهادلهيطلقفعندئذ.وهارادةعزماًالعبدبهيتجهالذيالخفي

الإرادةمصدرهوالذيالقلبلأوامرطبقأالتحركعلىالقدرةفيهاويخلق

لكسبهوا

ذإالكفر،طريقإلىالانحرافمنهذاقولهمفيمالاحظواالمعتزلةأنعلى

فيفتحفظوا،فعلمنلنفسهالعبديخلقهماحيالبالعجزيتصفادلهأنمؤداه

التيبالقدرةعنهونهوابهأمروامايفعلون"بل:الشكلبهذاقولهموجاء،القول

هواددّهبأنواعترفواالعجزعنبذلكادثهنزهوافقد"فيهموركبهالهماددّهجعالها

كانكفرمنبذلكونجوا،نفسهأفعاليخلقبهاالتيالقدرةالعبدفيخلقالذي

فيه.ينزلقواأنلهملابد

العبد،فيالفعلخلقالذيأنإلى،تنبهوالو،القيدأو،التحفظهذاوممال

هو-إنماعليهالقدرةفيهأوحوالذي.عليهالقدرةفيهأوحالذيذاكهوإنما
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وجل.عزالله-باعترافهم

وأن،الجبربةبهقالالذيالجبرمنيفرواأنقالوهالذيبهذاأرادوالقد

شططاً،الأمرفييركبواأنإلىيحوجهملاالأمرولكن،جبرهمعلىيردّوا

"الإنسانإلى-برهاندون-الفعلخلقوينسبوا

أمرهفبينكره.عماإلاينهىولا،أرادبماإلايأمرلابأنهقولهم-ثانياْ

مثله.تلازموكراهيتهنهيهوبين،انفكاكاًيقبللاتلازموإرادته

منهوأرادبفعلالعبدأمرلوجلالهجلأنهتصورذلكعلىحملهموإنما

الظلمكانولماوظلماً.شططاًيردهلمبماوتكئيفهعبثاًمنهأمرهأصبحفقد،نقيضه

عنتعبيراًأمرهيكونأنذلكاقتضىفقد،منهواجباًالعدلوكانعليهيجوزلا

.لأمرهسبباًإرادتهتكونوأنإرادته

قدتعالىالدّهأنالتزموافقدمنه.الفرارأرادوامماشرفيوقعواالمعتزلةأنغير

ونهاهمبأوامرتعالىادفهأمرهمممنكثيراًلأنذلك،مرادهيتحققلاثمشيئاًيريد

عنتعبيرأأمرهكانفإذا،عنهنهاهمعماانتهواولابهأمرهمبمايأتمروالمنوا؟عن

هويريدهلامماوكثيرأيتحققلايريدهمماكثيراًفإنيريد،لاعماتعبيراًونهيهإرادته

عنه.منزهتعالىادفهبأننجزمماوالعجزالنقصمنذلكوفي.يتحققالذي

ليسوجلعزاددّهبهيأمرماأنقرروافقد،والجماعةالسنةأهلجمهورأما

أباأمرفقدالآخر،عنأحدهماينفكفقد،وجلعزادثهيريدهمابعينههودائمأ

هذاعلىيردولا.يؤمنلمأنهبدليل،ذلكمنهيردلمولكنه،مثلابالإيمانجهل

بهالائتمارعدمعلىوالعقابعبثأالأمريجعلالذيالجبرمنالمعتزلةخشيهما

تعالىادنّهلإرادةونتيجةفرعهيإنماجهلأبيلكفرتعالىاددهإرادةلأنذلك،ظلماً

أبوسثرفلما.واختيارهحريتهبمحضيشاءماينفذمريداًنحتاراًجهلأبويكونأن

عزإرادتهكانت،الكفرلاختيار،بهايمتعهأناددّهأرادالتيالصلاحيةهذهجهل
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بأنرادتهاٍتعلقطريقعنولكن،مباشرةلابكفرهالحالبطبيعةمتعلقةوجل

يشاء.مااختيارإلىيتجهنحتارأحراًيكون

إلاامتحانهأرادمافإنه،تلميذهيمتحنأنيريدالذيالأستاذ،ذلكمثال

مأنجاحاًأكانتسواءإليهاالتلميذسينتهيالتيالنتيجةذلكخلالمنوأراد

الأستاذتجعلولاهُلجَأالطالبتجعللاالأستاذمنالإرادةهذهأنغيررسوباً.

الكافر.بكفرالمتطلقةالنّهإرادةذلكفمثلظالماً.

العبارةهذهفيالمعنىهذابيانالتفتازانيالدينسعدالعلامةأوجزوقد

لّعالىادلهعلمتعميمبعدقيل"فإن:النفسيةالعقائدعلىشرحهفيوذلك،التالية

بعدمهأوفيجبالفعلبوجوبيتعلقاأنإمالأنهماقطعاً،لازمالجبر،وإرادته

وأيفعلهالعبدأنويريديعلمقلنا،والامتناعالوجوبمعاختيارولا،فيمتنع

")ا".إشكالفلاباختيارهيتركه

منهفذلكوخير،صلاحفيهماإلايفعللاحكيماللهإنقولهم-ثالثا

)2".عندهمخلافمنهوجويهففيالأصلحأما،واجب

متبعاًأصلاالصلاحسموهماجعلواأنهمكلامهمفيوالتخبطالوهمومحلّ

لأحكامهالموجههووصالحأحكمةاعتبروهمافكان.وأحكامهتعالىادلهأفعالفي

استلزمفقد.بصيرةذيعلىيخفىلاماالمفاسدمنهذاوفيوجل.عزوأفعاله

عزاددّهخلقدونبذاتهماقائمتينحقيقتينوالفسادالصلاحيكونأنأولاذلك

إلىنظراًوذلكبالقسر،مشوبةتعالىاددّهإرادةتكونأنثانياًذلكواستلزم،وجل

354.:النفسيةالعقائدشرح()1

لأبطالإسلاميينمقالاتوانظر.حزملابنوالنحلالمللهامشعلى1/56:للشهرلشافيوالنحلالملل)2(

الحميد.عبدالديقمحىبتعليق،252:الأشريلحسن
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ألاثالثاًذلكواستلزم،الأصلحأوبالصلاحمنضبطةتكونأنبدلاإرادتهأن

وأالصلاحلدسموهالذيلهذاهيوإنماوجلعزدئهالحقيقيةالحاكميةتكون

الأصلح.

ينفكانلاوالحكمةالصلاحإن،والجماعةالسنةأهلالمسلمينجمهوروقال

تابعانوالحكمةالصلاحمنكلاأنغير،وتعالىسبحانهوأفعالهأحكامهعن

.الصلاحوراءمسوقينوفعلهادلهقضاءوليس،وفعلهادلهلقضاء

وجلعزادثهحقفي)العدل(معنىتفسميرفيأنفسهمراجعواالمعتزلةأنولو

بهحكمماهوالصلاحبأنالقولمنالمسلمينجمهورعليهاتفقماإلىلرجعوا

.للصلاحتابعاًيكونأنيجببهالثهحكمماوليس،وجلعزاللّه

فسرواأنهم،وجلعزادلهحقفيالعدلتفسيرفيارتكبوهالذيوالخطأ

كبيراً.فرقأبينهماأنمع،واحدبمعنىعبادهومنادلهمنالعدل

كونمنسلطانهينبثقإنما،بعضمعبعضهمالناسبينالعدلمبدأإن

عزادلهأماآخر،علىسلطانمنهملأحدليسبعضتجاهبعضهمأحراراًالناس

ضوابطلعدلهيكونحتى،قطعبادهحقفيظلماًيرتكبأنمنهيتصورفلاوجل

مابهميفعلأنفيالمطلقالحقوذولرقابهمالمالكهوإذبها"يلتزمأنيجبمعينة

،رضاهبدونغيرهبحقالرجلتصرفهوالذيالظلممنهيتصورفكيف،يشاء

؟..معهمالعدلمنهجباتباعملزمأنهيتصورحتى

فيوأقحمتهم،القولشططفيالحقيقةهذهعنالغفلةأوقعتهمولقد

ولكنفسكتواالمسألةهذهفينوظرواوكم،المشاهدالواقعمعوتناقضاتمكابرات

المشهورةالمناظرةتلكذلكمن،إليهوالرجوعبالحقالإذعانعنصدهمالعناد

الحسنأبيوالشيخالجُئائيئعليّأبيبينهذهالصلاحمسألةفيوقعتالتي

:الأشعري
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ثلاثة؟فيقولكماالشيخأبها:عليّأباتعالىادلهرحمهالشيخ"سأل

وصبي؟،وكافر،مؤمن

الدركات،أهلمنوالكافر،الدرجاتأهلمنالمؤمن:عليأبوقال

.النجاةأهلمنوالصبي

يمكن؟هلالدرجاتأهلإلىيرقىأنالصبيأرادفإن:الشيخقال

وليس،بالطاعةالدرجةهذهنالإنماالمؤمنإنلهيقال،لا:عليأبوقال

مثلها.لك

منعملتُكنتأحييتنيفلو،منيليسالتقصير:قالفإن:الشيخقال

المؤمن.كعملالطاعات

ولعوقبتلعصيتبقيتلوأنكأعلمكنت:اللهيقول:عليأبوقال

التكليبس.سنإلىتنتهيأنقبلوأمتُّكمصلحتكفراعيت

فهلا،حاليعلمتكماحالهعلمت،ربّياالكافر:قالقلو:الشيخقال

مثلهأمصلحتيراعيت

")1(.جواباًيُحِرولمالجُبَّائيعليّأبوفانقطع

حكماتباعوجوبوهو،المعتزلةبهنادىالذيالرأيهذاعنتفرَّعولقد

وهي،فيهاالنقاشطالفلسفيةلمسألةطرحٌ،الأصلحأوللمصلحةوجلعزاددّه

منهمالكلبكونأنأيمكن،الأفعالأو،الأشياءفيالكائنينوالقبحالحسنحقيقة

منينشأاعتبارياًمعنىيكونأنيعدولاهوأم،ذاتهبحدثابتذاتيجوهريمعتى

المعتزلةفتشبث؟عليهوالعقابالثوابادثهترتيبمنأووالشعورالحسأوالإلف

والمحور،وجلعزاللهأحكاممحورهوالحسنبأنالقولعليهليبنواالأولبالرأي

3/356.:السبكيابنطبقات)1(
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ولذا.الثانيالرأيإلىالمسلمينبقيةوذهب،ذاتهبحدّثابتوجودلهيكونأنبذلا

عزاللهحكمهوإنما-الدينمقياسفي-الأشياءفيوالقبحالحسنمصدرفإنّ

وأوالفسادالصلاحلنايستبينأنيمكنلاوجلعزحكمهيتنزلأنفبدون.وجل

جبلتماإلىبالنظرأوعليهالناسيتمالففيماإلااللهم،والقبحالحسن

بينهناقامجزئياًخلافاًأنغير)1(متبدلمتطورشيءوهذا.عليهإحساساتهم

المدرستين.هاتينعننتكلمعندماعنهسنتحدث،والأشاعرةالماتريدية

والوعيدالوعد:الثالثالأصل

لانازلووعيدهادنهوعدمنكلاأنهذاأصلهمفييقولونهماوخلاصة

التويةبقبولووعده،أيضاًواقعبالعقابووعيده،واقعبالثوابفوعدهمحالة

ذإ؟بالتويةإلاالكبائريغفرلااددّهأنهذاقولهمعلىويترتبأيضاً.واقعالنصوح

)2(.لكلماتهمبدللاووعبدهوعدهفيصادقإنه

اللَّهَ)إِنَّ:وجلعزقولهعندالمسألةهذهفيوقفواالمسلمينجمهورأنغير

قُلْ):وجلعزوقولها161:النساء1!يَشَاءُلِعَنْذِلكَدُونَمَاوَيغْفِرُبِهِيُمثئرَكَأَنْيَغْفِرُلا

الْغَفُورُهُرَإثَّهُجَمِيعًاالذنوبَيَغْفِرُاللهَإنَّالئَهِرَحْمَةِمِنْتَقْنَطُوالاأئفُسِهِمْعَلَىأَسْرَفُواائَذِينَيَاعِبَادِيَ

.153:الزمر1!الزَحِيمُ

صدقإخبارهأن،هذاالثالثبأصلهمتمسكهمفيالمعتزلةحجةكانتفإذا

كلماته،وصادقإخبارهجملةمنالآيتينهاتينمضمونفإن،لكلماتهمبدلولا

مذهبإلىبالرجوعملزمونفإنهموهكذا.تبديلولاخلفيلحقهالاأيضأمنهي

ذاتها.حجتهمبموجبالمسلمينجمهور

\.Yo-ا22:للمؤلفالكونيهّاليقينياتكبرىالمسالةهذهفيالنقاشتفصيلانظر()1

22213.:للمسعوديالذهبمروج)2(
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وجل،عزاللّهبهأخبرماجميعمقتضىإلىيستندالمسلمينجمهورومذهب

والمعاصيالذنوبكلعنتجاوزشاءإذاوتعالىسبحانهبأنهوإخباراًووعيداًوعداً

هذهتتضمنهمامجموعأنوواضح.وجلعزبادئهالشركإلانوعهاكاناياً

وعيدهأما،خلفيلحقهلاالطائعينبإثابةتعالىادلهوعدأنكلهاالإخبارات

بعيد)1(.وغيرمأمولمرتكبيهاعنادلهوعفو،مشيئتهإلىفعائدالعصاةبمعاقبة

الذينالمرجئةعلىهذاأصلهمخلالمنيردواأنأرادواالمعتزلهّأنويبدو

تنفعلاكما،مدصيةالإيمانمعيضرّلا:قالواإذ،الرأيهذانقيضإلىتطرفوا

قولهم،نقيضإلىيتطرفواأنسوىعليهمللردسبيلايجدوافلم،طاعةالكفرمع

بعدذاكأوالتطرفلهذاموجبولا.ذميمالأمورقصدطرفيكلاأنعلمتوقد

ماوهو.الاعتدالصراطعلىالمسلمتضعالتيالصعريحةنيةالقرمالآياتوجود

:انوخلاصتهوالجماعةالسنةأهلمنالمسلمينجمهورعليهالتقى

أطلقتبهأخبرتالتيالاَياتسائرلأنفيهخلفلابالمثوبةالقهوعد1-

استثناء.دون

مشيئته،إلىعائدالقيامةيوموتنفيذه،كتابهفيثابتبالعقابادقهوعيد-2

حكمهمفيأومشركينيكونواأنإلا،بعيدوغيرمأمولمستحقيهعنادلهوعفو

بابففتحتعادت،بالوعيدأخبرتالتيالآياتلأنوذلك.والكتابيينكالملحدين

به.والجحودالإشراكدونماكلعنعفاشاءإنادفهبأنوأخبرتبالعفوالأمل

المنزلتينبينالمنزلة:الرابعالأضل

المعتزلةنداءسببيوضحوهوالفِرَق(،بين)الفَرْقُكتابهفيالبغداديقال

منه:انطلقواالذيالأولاصلهمالحقيقةفيهوالذيبهذا

.2/164:العضديةالعقاثدعلىالدوافيالدينجلالشرحانظر()1
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فتنةزمانفيالبصريالحسنمجلس!منتابيمقعطاءبنواصل"كان

علىالإسلامأمةمنالذنوبأصحابفينحتلفينيومئذالناسوكان،الأزارقة

:فرق

قولهذاوكانبالدّه.مشرككبيرأوصغيرللذنبمرتكبكلأنتزعمفرقة

الصفريةوكانت..مشركونالمشركينأطفالأنهولاءوزعمالخوارجمنالأزارقة

الأزارقة،قالتهكمامشركونكفرةبأنهمالذنوبمرتكيفييقولونالخوارجمن

"..الأطفالفيالأزارقةخالفواأنهمغير

الأمةأكثرمعالعصرذلكفيالتابعينعلماءوكان"..:البغداديقالأنإلى

بالرسلمعرفةمنفيهلما،مؤمنالإسلامأمةمنالكبيرةصاحبإن:يقولون

ولكنه،حقادلهعندمنجاءماكلبأنولمعرفته،تعالىالدّهمنالمنزلةوالكتب

القولهذاوعلى.والإسلامالإيماناسمعنهينفيلاوفسقه،بكبيرتهفاسق

التابعين.وأعلامالصحابةمنالأمةسلفمضىالخامس

فيذلكعندالناسواختلف،والأهوازبالبصرةالأزارقةفتنةظهرتفلما

عنعطاءبنواصلخرج،ذكرناهاالتيالخمسةالوجوهعلىالذنوبأصحاب

كافر،ولامؤمنلاالأمةهذهمنالفاسقأنوزعم،المتقدمةالفرقجميعقول

منالبصريالحسنسمعفلما.والإيمانالكفرمنزلتيبينمنزلةالفسقوجعل

عندفاعتزل،مجلسهعنطردهقبلهالفرقأقوالبهاخالفالتيهذهبدعتهواصل

عبيد")1(.بنعمروالضلالةفيقرينهإليهوانضمالبصرةمسجدسواريمنسارية

بهفشذعطاءبنواصلوقفهالذيالموقفهذاتفصيلالشهرستانيوذكر

البصريالحسنحلقةاعتزالهوكيفية،الأخرىالفرقوبقيةالمسلمينجمهورعن

.181-أ17:الفرقبينالفرق()1
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لقدالدينإماميا:فقال،البصريالحسنعلىواحددخلأنهوالسبب«)..:فقال

بهيخرجكفرعندهموالكبيرةالكبائر،أصحابيكفرونجماعةزماننافيظهرت

والكبيرةالكبائر،أصحابيرجئونوجماعة،الخوارجوعيديةوهم،الملةعن

ولا،الإيمانمنركناًليسمذهبهمعلىالعملبل،الإيمانمعتضرلاعندهم

فكيف،الأمةمرجئةوهم،طاعةالكفرمعيثفعلاكماهعصيةالإيمانمعيضر

اعتقاداً؟..ذلكفيلناتحكم

نإأقوللاأناعطاء:بنواصلقال،يجيبأنوقبل؟ذلكفيالحسنفتفكر

لا،المنزلتينبينمنزلةفيهوبل،مطلقكافرولامطلقمؤمنالكبيرةصاحب

أجابمايقررالمسجدأسطواناتمنأسطوانةإلىواعتزلقامثمكافر.ولامؤمن

دنسمي،واصلاعتزَلنا:الحسنفقال.الحسنأصحابمنجماعةعلىبه

."معتزلةوأصحابه

خصالعنعبارةالإيمانناٍ:قالأنهتقريره"ووجه:الشهرستانيقالثم

خصاليستجمعلموالفاسق،مدحاسموهومؤمناًالمرءسمياجتمعتإذاخير

لأنأيضاً،مطلقبكافرليسوهومؤمناً،يسمىفلاالمدحاسماستحقولاالخير

الدنيامنخرجإذالكنهلإنكارها.وجهلافيهموجودةالخيرأعمالوسائرالشهادة

إلاالآخرةفيليسذاٍ،فيهاخالداًالنارأهلمنفهو،تويةغيرمنكبيرةعلى

دركتهوتكونالعذابعنهيخففلكنهالسعير،فيوفريقالجنةفيفريقالفريقان

القدرفيلهموافقاًكانأنبعدعبيدبنعمروذلكعلىوتابعهالكفار،دركةفوق

)1(.لماالصفاتوإنكار

بنواصلقالهالذيوهذا،الخوارجغلاةإليهذهبمابينالفرقفما

.حزملابنوالنحلالمللهامشعلى،61و1106:لل!ثمهرلسّافيوالنحلالملل(11
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المعتزلهَ؟جمهورعليهتابعهثمعطاء،

بخلودالقولهوبينهماالمشتركالقاسمإذ؟القولينمضمونبينفرقلا

إلاالنارفييخلدلاأنهالدينهذابدهياتمنعلمناوقدالنارفيالكبيرةصاحب

منذرةمثقالقلبهفييكونمنالنارفييبقىلاأنهالصحيحفيوردقدإذالكافر،

.الإيمان

منزلةفيهو:قولهموهي،بهايعبرونبهمخاصةلعبارةالمعتزلةابتداعأما

النار.فيبخلودهيقولوندامواما،طائلمنوراءهافليس!المنزلتينبين

الكبيرةلصاحبالمسلمينمعاملةفييظهرالقولينبينالفرقلعل:قلتفإن

وسنةاددّهكتابفيعليهوقفنامماعلمناوما؟الفرقهذاهوماقلنا:،الدنيادارفي

كافر.أومسلم:رجلينأحدأنهعلىالدنيافيصاحبهيعاملالمسلمأنإلارسوله

واقفاًكانعليهاالإنسانرؤيإذاثالثةحالةعنالمصدرينهذينأحدأنبأناوما

يجبالتيالخاصةالمعاملةعنأنبأناوماوالكفر،الإسلاممنزلتيبينمنزلةفيبذلك

تلك.منزلتهأساسعلىبهانعاملهأن

مقروناًيكونالنارفيالكبيرةصاحبخلودأنيقررونولكنهم:قلتوإن

دركةفوقدركةفييقيم-قالواكما-فهو،عذابهمنالتخفيفمنبنوع

بذويخاصةهيالتيالدركةتلكخبرعلىوقفواأينفمن:قلنا،الكافرين

هذهأنعلمناالذيننحنأمابها؟..أنبأهمومنيتوبوا.لمالذينالمؤمنينمنالكبائر

قرآنطريقعنالصادقالخبرطريقعنإلابهااليقينوجهإلىلناسبيللاالغيوب

بهِيُمثذرَكَأَنْبَغفِرُلاالذً)إِن:وجلعزاددّهقولإلابهذايتعلقمماوصلنافما،سنةأو

تماماً.المعتزلةبهتنبأمانقيضيقرروهوا!16النساء:ا"يَشَاءُذِلكَِلمَنْدُونَويغفِرُمَا

233

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المنكرعنوالنهييالمعروفالأمر:الخامسالأصل

بهذاالنهوضإن:بقولهم،المسلمينبقيةعنالأصلهذافىاحنتلفواوإنما

.أخرىدونمنهمبقئةخاصاًوليسالمؤمنينجّميععلىواجبالأصل

الزندقةمظاهرمنعصرهمفيرأوالماالمذهبهذاإلىذهبواإنماولعلهم

الزنادقةأمامالحقعنللذوديتصدونتجدهمولذا؟وجلعزادنّهدينفيوالدس

العباسيين.عصرأوائلفيمريعاًانتشاراًانتشرواالذين

ولااعتقادياً،يكونأنمنأكمرسلوكي،الخامسالأصلهذاأنوالحقيقة

المسلمين.جمهورعنأهميةذيخلافعلىينطوي

يلزمكفائيواجبالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرأننقررأنبوسعنابل

كلمةوإبلاغالكفايةمنموقعاًيقععددطريقوعننحوعلىالمسلمينجميعبه

يشتركأنوجبكافياًمسداًالأمربهذاالقائمونيسدّلمفإن.المسلمينلجميعالحق

بنهوضإلامحلهيحللاوالمعروفعليهيقضىلاالمنكركانفإن،كيرهممعهم

المسلمينجميععلىعينياًواجباًيصبحالأصلبهذاالقيامفإن،المسلمينجميع

علمهمحدودفيوذلك،سليموجهوعلىمابوجهبهالقياممنيتمكنونالذين

واستطاعتهم.

منكمرأى"من:والسلامالصلاةعليهقولههذاعلىالأدلةمنويكفي

أضعفوذلكفبقلبهيستطعلمفإن،فبلسانهيستطعلمفإن،بيدهفليغيرهمنكراً

.أالإيمان

المنكرأنالبرعبدابنذكرفيماالمسلمون"أجمع:تفسيرهفيالقرطبيقال

لاالذياللومإلابتغييرهيلحقهلمإذاوأنه،عليهقدرمنكلعلىتغييرهواجب
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..!)1(.تغييرهمنيمنعهأنيجبلاذلكفإن،الأذىإلىيتعدى

وبينهمابالمعروفللأمرالثانيالوجههوالمنكرعنالنهيأنتعلموأنت

والنتائج.الوجوهفيتلازم

بالنسبةالمسلمينجمهورعنالمعتزلةاختلافأوالشذوذمظهرهوفماإذن

الأخير؟الأصللهذا

بالمعروفالأمرأصلمنجعلواالمعتزلةأنفيمحصورالشذوذأنالحقيقة

عنالدفاعفينشطوافقد.الأخرىالأريعةأصولهملترويجأداةالمنكرعنوالنهي

علىعنهدفاعهميقيمونكانواولكنهم،وأهلهاالزندقةمقاومةوفيحقاًالإسلام

الأئمة.وعامةالأمةجمهورعنبهاانحازواالتيوالأصولالقواعدتلكمنأساس

قامتالتي،الفكريةوالخصوماتالجدالزبدةسوىليم!ستهذهأصولهملعلبل

والحشوية.والمرجئةوالجهميةالجبربةخصومهموبينبينهمواستدامت

:والاستدلالالبحثفيالممتزلةهنهج

صحيحعلىاعتمادهمنصيبفكان،العقليةالنزعةالمعتزلةعلىتغلبت

العقولقبولالحقمقياسأنيرونكانوابلجداً.ضئيلاذلكجراءمنالمنقول

لمماوكل،بهوالتمسكإليهالمصيريجبالذيالحقفهوالعقلقبلهمافكل،له

رفضه.يتحتمالذيالباظلفهوالعقليقبله

قدحقيقةنجلّيأنيجب،لديهمالثزعةهذهظهورسببنوضحأنوقبل

بها،يُهتدىالتيوالنقولالنصوصمدارأنوهي،الباحثينمنكثيرعلىتلتبس

إلىتهديأنهاالثابتةالصحيحةالنصوصفقيمةبه.ويقضيالعقلبهيجزمماعلى

/fn:للفرطبينالقر3لأحكامالجامع(\) f،247:للماورديالسلطانيهّالأحكاموانظر.
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العكس.وليس،الصحيحالعقلحكم

وهوألاسلكوهالذيمنهجهمفيالمعتزلةتصويبيقتضيالكلامهذاوظاهر

ذإجنبهافيالنصوصأمرمنوالتهوين،العقيذةأمورفيالعقليةالمحاكمةتغليب

لهميزانلاالذيالحقوهوألالهتبياناًالنصوصجاءتبمايتمسكونبذلككأنهم

العقل.إلا

مرحلةفيإليهايتسربالزيغولكنالمبدأ،حيثمنصحيحةالنظرةوهذه

ورغائبالأهواءشوائبعنالصافيالكاملالعقلعليهيدلإنماالحقفإن.التطبيق

والرغائب،الأهواءتلكبعكرمشويةتزالولاكانتالناسأفرادوعقولالنفس!.

الحقائقمنأنعلىتأثيراتهما.تحتالوقوعمنيتحررأنإنساناستطاعوقلما

والوصولدركهاإلىالمثئوائب(عنصفادهان)حقوحدهللعقلسبيللاماالثابتة

الاعتمادمنالعقولبهتقضيماإلىللوصوللابدكانذلكأجلفمنواقعها.إلى

منإليهللوصولسائرةأنهاتزعمفيماالعقولتخالفتوالا.المنقولصحيحعلى

فيفانحطتوإدراكهاطاقتهاحدودوتجاوزت،عليهالاختلافينبغيلاالذيالحق

قعر.عندتقفولاشاطئعندتنتهيلاالتيالأوهاممنعماهة

علىالمجردالعقلتحكيمفيالإغراقهذاالمعتزلةإلىتسربأينمنولكن

ادلهدونمنحاكماًوجعلوهيحمللاماالعقلحملواحتىالثابتةالنصوصحساب

وجل؟عز

هو،واحدسببفيأجملهاوأنا،مفصلةأسباباًلذلكالفرقعلماءذكر

كالنصرانية،الإسلامدخلواالذينالأخرىالدياناتأهلمنبكثيراختلاطهم

فلسفيةأفكاراًهؤلاءجلّحملفقد،وغيرهاوالمانويةوالمجوسيةواليهودية

نقلهماأهممن،المسلمينمعيتطارحونهاكانوا،شتىلأسبابعقليةوتصورات

منهؤلاءفيأنعلى،الإغريقيةالفلسفةمذاهبالإسلاميةالساحةإلىهؤلاء
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الزندقةأسباببثإلىقصدأأو،رهبةأورغبة،غيرهوأبطنواالإسلامأظهروا

العقليةومناقشاتهمالفلسفيةعلومهمفيلهموكان.المسلميننفوسفيوالشكوك

ذلك.إلىسبيلأقوى

تتسللأنمنوخوفاًهدايتهمفيأملا،يجادلونهمإليهمالمعتزلةفأقبل

مأخوذ-زهرةأبومحمدالشيخيقولكما-والمحارب.المسلمينعقولإلىشبهاتهم

ذلكوكل،لمراميهدارشلحططهمتعرفبأسلحتهمقيّد،القتالفيمحاربهبطريقة

إلىسرىوهكذا.مناهجهبعضعنهخذأمبخصمهمتأثراًالخصميجعلأنشأنهمن

أفئدتهموأشربتأساليبهممنبالكثيروتأثروا،نحالفيهمتفكيرمنبعضالمعتزلة

)1(.خالصةعقليةطريقةالعقائدمعرفةإلىوسلكوا،الفلسفةحبّ

بدونذلكفيوأوغلوا،اليونانيةالفلسفةدراسةعلىأئمتهمعكفولقد

،الاعتزالفيالثانيةالطبقةرجالمن،العلافالهذيلأبومقدمتهمفيوكان،رفق

يشعر،لاأويشعرحيثمنتأثرأيمابهاوتأثراليونانيةالفلسفةبقراءةاشتغلفلقد

درسالذيالنَطامإبراهيمومنهمومناظريهم)2(،المعتزلةعلماءأبرزمنوكان

الردّأونقضهمنيتمكنأنقبلبراثنهفيوقعولكنه،عليهليردأرسطومنطق

منصاغثموغيرهما،وثنويةبراهمةمنالملحدينالفلاسفةترهاتفتخالفته،عليه

حول،الاعتزاليمذهبهبهاأغنىأوهامأالضياعذلكفيانحرافهغمرةقيكلهذلك

واحد)3(.حيزفيالأجسامتداخلأويتجزألاالذيوالجزءالطفرة

الغيبيةالأمورفيولاسيما،أولأوالسمئةالكتابنصوصحكّمواأنهمولو

222.:زهرةأبوللشيخالاسلاميةالمذاهبانظر()\

مروجوفي،1/048:خلكانلابنالأعمانوفياتفيالعلافهذيلأبيالهذيلبنمحمدترجمةانظر)2(

.2/892:للمسعوديالذهب

6/79"؟بغدادتاريخوانظر2/234.:الزاهرةوالنجوم،131:للبغداديالفرقبينالفرق(3)
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تأملالفلسفيةالأوهامتلكفيتأملواثم،عليهاالعقليةللأدلةسلطانلاالتي

هوفإن،يتجاوزهأنيستطيعلاحداًالإنسانيللعقلبأنمدركين،الناقدالمتبصر

لوأقول-مجهلةفيواضطرببينةغيرعلىخاضالحد،ذلكتجاوزعلىأكره

علىيريدماإلىو،لواتمزقواولما،الضياعذلكتيارجرفهملماأولاذلكفعلواأنهم

الاَخرينهدايةإلىسعيهمأثناءفيوذلكالآخر،يكفرمنهاكلفرقةعشرين

زعموا.فيماالعقليةبالحجةومقارعتهم

التيالكبرىالفكريةوأصولهمبالمعتزلةالتعريففي،كافالقدرفهذا

سوادعليهالتقىوماوالسنةالكتابميزانفيالأصولهذهوقيمة،بهااختصوا

الأمة.هذه

المُرجِئَة

بتكفيربل،الكبيرةمرتكببتكفيرقولهموهيالخوارجبدعةظهرتلما

وابتدعت،الناسبينهذهقالتهموانتشرت،بيانهسبقكماذنبأيمرتكث

بينمنزلةفيقائمبأنهالكبيرةمرتكبعلىالحكموهوثانياًقولاذلكفيالمعتزلة

هذاحولالناسوتلاغط،القيامةيومالنارفيخلودهمعوالكفرالإيمانمنزلتي

ارتكابمسألةفيثالثبرأييناديمنقام-فيهوالنقاشالجدلوجرىالأمر

بالمرجئة.سمواالذينوهمعموماً،كلهاوالمعاصيخصوصأالكبيرة

فرقهم؟هيومابه؟نادواالذيالثالثالرأيهووماالإرجاء؟هوفما

أحدهما؟معنيينعلى"الإرجاء:والنحلالمللكتابهفيالشهرستانييقول

اسمإطلاقأماالرجاء.إعطاءوالثاني،وأخرهأمهلهأيوأخاهأرجهقالواالتأخير،

النيةعنالعمليؤخرونكانوالأنهم،فصحيحالأولبالمعنىالجماعةعلىالمرجئة

معصية،الإيمانمعتضرلايقولونكانوافإنهمفظاهرالثانيبالمعنىوأما،والقصد
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..")1(.طاعةالكفرمعينفعلاكما

الفرقة،هذهعلىيطلقالذيالاصطلاحيبالمعنى)الإرجاء(فكلمةاًذن

المعصيةفيرأيهاإنإذ؟الأملوإعطاءالتأخير:معنييهاكلامنواحدبمانمشتقة

المعنيين.هذينكلااعتبارعلىقائمالمؤمنيرتكبهاالتي

كما،الفدريةومرجئة،الخوارجمرجئةبهفيراديطلق)المرجئة(اسمإنثم

المرجئةعنبالحديثإلاالمقامهذافيلناشأنولا.الخالصةالمرجئةبهويراديطلق

:فريقانفهؤلاءالخالصة

والإيمان.طاعةالكفرمعتنفعولا،ذنبالإيمانمعيضرلاأنهيرىفريق

لهوالمحبةعليهالاستكباروتركلهوالخضوعبادتهالمعرفةهوالفريقهذاعند

الطاعاتمنالمعرفةسوىوما.مؤمنفهوالخصالهذهفيهاجتمعتفمن.بالقلب

الإيمانكانإذاذلكعلىيعذبولاالإيمانحقيقةتركهيضرولاالإيمانمنفليس

الإيمانبتعريفتتعلقدقائقفيبينهمفيمااختلفواوريماصادقاً)2(،واليقينخالصاً

القيامةيومالعذابتستوجبلاالمعاصيبأنالقولهوبينهمالمشتركالقاسمولكن

وجل)3(.عزبادتهمؤمنأمقترفهاكانإذا

وقدلهيغفرفقد،وجلعزادلهإلىفرجأالكبيرةمرتكبأمرأنيرىوفريق

الأمةسوادعليهعمانحتلفاًمذهباً،الفريقهذارأييشكلولا.ذنبهيحريرةيأخذه

وقدعليهيتوبقدوجلعزادثهإلىمفوضأمرهالعاصيأنمنالمسلمينوجمهور

نسمبوإنما،السنةمرجئةاسمالثانيالفريقهذاعلىأطلقثمومن.عنهيعفو

والنحلءوالاْهواءالمللفيالفصلكتابهامشعلى،1/186:للشهرستافيوالنحلالملل()1

.1/791:الإسلاميينومقالات،/1187:السابقالمرجع)2(

،2572-20:الفرقبينالفرقفيالمشتركالقاسمهذاوراءخلافمنبينهموماالمرجئةفرقانظر)3(

.215-ا/179:للأشعريالإسلاميينومقالات

923

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


وحمادجبير،بنوسعيدعليبنمحمدبنكالحسنومخرينحنيفةأبىِإلىالإرجاء

"ومن:الشهرستانيقال.الأولدونالثافِىالمعنىهذاعلى/سليمانأبيبن

كبارمن)وهومذهبهمثلادثهرحمهحنيفةأبىعنيحكيكانغسانأنالعجيب

وأصحابهحنيفةلأبييقالكانولعمري.كذبولعله،المرجئةمنويعدّه(المرجئة

إ)1(.السنةمرجئة

بنفيولابالجبرلهمعلاقةلاالذينأي؟الخالصةفالمرجئة،هذاتبنِنإذا

والخوارجالمعتزلةمنكلعناختلفوا،عنهاددّهرضيعليّعلىبالخروجولاالقدر

مؤمنأماتإذاصاحبهاتضرلاالمعصيةأنمنإليهذهبوابما،المسلمينوجصهور

تنفعلاالطاعةوأن-الإيمانمعنىتحديدقياختلافعلى-إيمانهفيصادقاً

كافرأ.ماتإذاصاحبها

الإرجاءعقيدةإلىيضيفكانالذيالدمشقيغيلانأصحابإليهميضاف

بنجهمأصحابإليهميضافكما،القدريهَمرجئةوشممونالقدر.نفيهذه

الجبرية.مرجئةويسمونبالجبرالقولالإرجاءإلىيجمعكانالذيصفوان

كما،والخوارجوالجبريةالقدريةمنكثيرالإرجاءبعقيدةاصطبغفقدوهكذا

(.الخالصة)المرجئةيسمونالذينوهممخرونوحدهابهاتمسك

الارجاء:عقيدةنقد

إليهذهبماتجاهالفعلردبدافعظهرإنمابالإرجاءالقولأنيلاحظ

يأعلىيعتمدأندون،أخربدناحيةمنالمعتزلةبهقالوماناحيةمنالخوارج

دافع،فرقهورؤساءالإرجاءأصحابمنواحداًرأينافما.سنةأوكتابمندليل

.1/917:والنحلالملل()1
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ص!.اللهرسول!عنواردحديثأوالقر،نمنبمايةالرأيهذاعن

أقوالهم،تنقمنرالثابتةالكثيرةوالأحاديث،الجليةالقر،ننصوصرإنبل

.يزعمونمانقيض!وتثبت

وَالذُعَلَيْهمْيَتُوبُلَىامَّائعَذبُهُمْإمَّاالئَهِلِأَمْرِمُرْجَوْنَ)وَآخَرُونَ:وجلعزقولهذلكمن

ي.6011:التويةا!حَكِيمعِليم

نَازاطُو!مْقِييمونَإنمَاظُلْئاالْيَتَامَىأَمْوَالَ؟!ونَائَذِينَإن):وتعالىسبحانهوقوله

0.11:النساءا،سَعِيزاوَسَيَضلَوْنَ

القيامةيوميَساقونأناساَّيخاطبونإذالموجمنينلسانعلىجلالهجلوقوله

السِئكِفئ*نُطْعِمُنَكُوَلَمْ*الْمُصَئِينَيِنَنَكُلَمْقالوا*سَفَرَفِيسَلَكَكُئمماأ:الِعذابإلى

147.-42المدثر:ا!الْيَفِفىُأَلماناحَتى*الذِينِبيَؤمنُ!بُّوكُما*الْخاِئضِفىَحًخُوضنوكُئا

وَالَّذِينَ*خاشِعُونَصَلاِ!مْفِيهُمْالَّذِينَ*المُزْبنُونَافْلحًقَذَ):جلالهجلوقوله

عَلَىإِلا*حافِظُونَهُمِْلفُرُوجهِمْوَائَذِبنَ*ِفاعِلُونَلِلربهاةِهُئمينَوَائَذٍ*ئفرضُونَاللغْوِعَنِهُمْ

وَالَّذِينَ*الغادُونَهُمُفَا4وَلتكًذَلكَوَراءَيهبتَغىفَمَنِ*مَلُومبنَكَبْرفَإلفمْأيما!مْمَلَكًمتماأَوْأَزْواجهمْ

الْوارثُونَ!هُمُا4ئرَلكَ*يُحافِظُونَصَلَاإدغْعَلَىهُمْوَالذِفيَ*راعُونًوَعَهْدِهِمْمْلأمَاناِن!هُمْ

.011-ا:المؤمنونأ

للعمساة.والعقابالمغفرةمنكلاحتمالفتحوجلعزالدّهأنترىفأنت

وجلعزاللّهأنترىكماتضر.لاالإيمانمعالمعصيةبأنالجزممعيتنافىوهو

بأن-تعلمكماالمعاصيمنوهو-حقبدوناليتامىأمواليأكلونالذينتوعد

به،مقطوعغيرفهومحتملا،الوعيدبإخلافالإكرامكانولئنسعيراً.يصليهم

منعبثأولعادمعنىأيالوعيدلهذاكانلما،بهمقطوعاًالوعيدفيالخلفكانولو

معالمؤمنينحوارفييحكيادلهأنترىأنتثم.ذلكعنمنزهوالدّه،القول

تركهماستحقوهالذيالعذابسبببأنالكافريناعترافالعصاةالكافرين
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عزبالتهكفرهمجانبإلىونحوهما.وصدقةصلاةمنبهاكلفواالتيالطاعات

يستحقأفلا،كفرهعقابمععليهاالعقابالطاعاتتاركاستحقفإذا.وجل

أماالكفر؟إلىالجنوحفيخالفهوانالطاعاتتركفيساواهمنالعقابهذابعض

نأترىفأنت"المرجئةأوهامعلىللردأنزلوكأنما،قاطعنصفهي،الأخيرةالاَية

بهاأمرواالتيالطاعاتأداؤهمهومنهلابدبشرطالقيامةيومالمؤمنينفلاحقيدالدّه

انضباطهمشرطفقدإذاأنهذلكومعنىعثها،نهواالتيالمعاصيعنوانتهاؤهم

بنسبةفلاحهميتناقصبل،القيامةيوملهمفلاحفلاوالنواهيالأوامربتلك

عنها.أعرضواالتيوالطاعاتارتكبوهاالتىالمعاصي

ماهوِ،شبهتهمِلترويجالمرجئةبهيتمسكالذيالوحيدالنقليوالدليل

الذِي*الأَشْقىإِلايَصْلاهالا*تَلَطىناراً)فَأْنذَرْئُكُمْ:وتعالىسبحانهقولهمنيفيهمونه

نامنظاهرهاعليهيدلماالآيةمنفهموافقد،116-14:الليل1!وَتَوًلىكَأبَ

الرسلبهجاءبماكذبواالذينبالكافرينخاصالقيامةيومبالنارالاصطلاء

ماارتكبوانالاصطلاءيمسهلا،بهيكذبلممنفإنهذاوعلى؟عنهواعرضوا

الأوزار.منارتكبه

وتفسرتفهمانيجوزلا،نالقرممناخرىميةكأي،الآيةهذهغيران

الآياتتلكمنوحسبكمنها.المرادبيانتتولىالتيالأخرىالآياتعنبمعزل

تعالى:قولهوهي.مباشرةهذهتليالتىالآية،الوهمهذاتنفيالتيالأخرى

لموجلعزاللّهفإنا18-17:الليلا!ئرجمىمالَهُيُؤْثيائَذِي*الأتقَى)وَسَيُجَنَّبُها

وقفثمورسولهبالنّهممنبمن،النارتلكعذاببتجنيبهوعدالذيالأتقىيفسر

مالهزكاةفماتىالصاعالعملإليهاضافبمنفسرهبل،الإيمانذلكحدودعند

ذلك.بيانفيصريحةوالآية.بهالمنوطةبالطاعاتوقام

الذيالأشقىفيالاصطلاءوعيدتعالىاللهحصرفلماذا:نتساءلأنبقي
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لمولكنه)الأتقى(درجةيتبوّألمالذيذاكمكانهووأين،وتولىكذببمنفسره

)الأشقى(؟درجةإلىبهينزلالذيالكفرإلىينحط

قائلا:،الرازيالفخرذكرهماهذاعلىالأجوبةوأحسن

لامعنىأنوهو،الواحديذكرهماالأول؟وجهينمنذلكعلى"الجواب

شدتهامقاسياًلزمهاإذاالنارالكافرصلى:يقال،اللغةحقيقةفييلزمهالايصلاها

يدخلهالاأنفإماالفاسقأماللكافر.إلاتثبتلاالملازمةهذهأنوعندناوحرّها.

علىالدالّةبالآياتالظاهرهذاعموميخصّأنالثافيمنها.تخلصدخلهاإنأو

إ)1(.أعلموادلهالفساقوعيد

يصلاهاتفسيرتستوجب،الفساقوعيدعلىالدالةالكثيرةوالأيات:أقول

هذاعلىالجوابفيالوجهانيتحدوبذلك.الرازيقالكما)يلازمها(ب

.الاستشكال

الاِرجاءعقيدةدوافع

ردةمنبدافع،أصحابهعندنشأإنماالإرجاءاعتقاديكونأننستبعدلا

الأدلةجمنِبحثنامهمالأنناذلكالكبائر.مرتكبيمنالخوارجلموقفالفعل

نارأ)فَاْنذزئكمْ:تعالىقولهإلااللهم،شيءعلىنعثرلن،لهمِالفكربةوالمرتكزات

11.;-ا4:الليل1!الأَشْفىإِلابَصْلاهالا*نَلَطى

الإرجاءعقيدةبأنالقولعلىدليلأوداعأينرىفلا،يكنمهماولكن

ومعاوية.عليفتنةمنبعفالنايسوقفه،معينسياسيموقفعنتعبيراًكانت

مذكراتهفيادلهرحمهالعشيوسفالدكتورالرأيبهذاقالواالذينهؤلاءومن

وظهراشتدتلماالفتنةأنلناصورفقد.والأديانالفرقتاريخعنوضعهاالتي

21895.:الرازيالدينلفخرالغيبمفاتيحتفسير()1
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فرقةوظهرتبحقهالمطالبةعلىعليشيعةوأصرت،الشديدبرأيهمالخوارج

جديدةطائفةتظهرأنكهذاموقففيالمعقولمنكانالاخر،الجانبمنالأمويين

نأرغبواالذيقأولئكإليهاوتضمالجانبينبينوسطاًتقفالحياديينطائفةهي

)1(.الفتنةعنبعيداًالأمرأولمنيكونوا

يكونأنفىالرغبةإلااللهم،التخيلهذايؤيددليلأينرىلا:نقول

يلي:لماالزعمهذايفندمانرىبل.الأساسهذاعلىقائماًواقعهفيالأمر

ادلهعبدأمثالمنالفتنةأمامالحيادموقفوقفواالذينأولئكيكنلم-ا

وقدشيء.فيالمرجئةمنإلحغ..هريرةوأبي،الخزاعيالحصينبنوعمروعمربن

اعتقادفهو،السنةأهلبإرجاءسميمااماالمبتدعةمرجئةعننتحدثانناضلمت

نأفعلينا،بالإرجاءعنهيعبرالسياسيحيادهمكانفإن.تفريقدونالمسلمينسائر

بتلكألسنتهمولاسيوفهميدنسواأنيريدوالمالذينأولئككلبالإرجاءنصف

إلاالفتنةتلكمتفروامابأنهمعلمأ..والتابعينالصحابةمنكثرهموما،الفتنة

عنالبخاريرواهماذلكمن"مرةمنأكركررهاالتياددّهطرسوللوصيةتنفيذاً

رسَح!:ادنهرسولقال:قالهريرةأبى

الماشي،منخيزفيهاوالقائمُ،القائممنخيرًفيهاالقاعدُفتن"ستكون

وأملجأفيهاوجدفمن،تستشونلهاتشزفمن،السئاعيمنخيزفيهاوالماشي

".بهفليعذمعاذاً

قالتجانحاعتقاديبمذهبطادثهرسولبهأمرالذيالحيادهذاعلاقةفما

؟الناسمنقليلةفئةبه

إنهمبل،حياديينبهنادواالذياعتقادهمفييكونوالمالمرجئةإن-2

.55:العشيويمفللدكتوروالأديانالفرقتاريخ(1)
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بكفواعتقادهمفيالخوارججنحفإذا،الخوارجلمذهبالقاسيةالفعلردةيجسدون

لاكانتمهماالمعاصيأنباعتقادهمالمرجئةفإنالتطرفحدودأقصىإلىالعاصي

الحيادهوفأين.المقابلالتطرفأقصىإلىجنحواقدمسلماً،دامماصاحبهاتضر

حياديمقامللمرجئةيبقىحتىالتطرففيمنهمأكثربالغواالذينهموأين؟منهم

الفئتين؟بين

التيالاعتقاديةالفرقخلفياتتحليلفيالمستشرقينطريقةهيتلك-3

الدينيةالاعتقاداتمنيجعلواأنلهميطيبإذبعهـد،فماالت!ابعينعصرفينشأت

تلكقيمةشأنمنيهونونوبذلك؟سياسيةوأسبابلعواملفروعاًالمسلمينلدى

إنهاإذوالاستمرار.البقاءتستدعيالتيالذاتيةمضامينهامنويفرغونهاالاعتقادات

ذهابمعالظليذهبأنالجديرمنفإن،سياسيلواقعظلاإلاتقملمدامتما

أصله.

والعلم،المنطقوراءالسيرعلىفكرهروضالذيالعاقلشأنمنأنغير

لمجكّمأنلا،الأساسهذاعلىيفهمهثمهو،حيثمنالثابتالواقعيتأملأن

بهحكمتماباعتقادعقلهيلزمثم،معيننحوعلىالواقعهذايتصورأنفيرغبته

رغبته.

عندماوكيف؟..الآخرينرغبةبهحكمتماباعتقادعقلهيلزمبمنفكيف

الدين؟هذاعلىحقدهميخفونلاالذينالمستشرقينهمالاَخرونهولاءيكون
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عِرةلأَشاا

ولد.الأشعريإسماعيلبنالحسنأبيالإمامإلىنسبةوالأشعريةالأشاعرة

هـ)1(.324سنةوفاتهكانتوقيلهـ،033عامهـوتوفي026سنةبالبصرة

اشتغلتالتي،المتناثرةالصغيرةالفرقفيهكثرتوقتفيالإمامهذاظهر

الفوقتلكأقوىفأصبحت،المعتزلةأمرفيهواشتد،لبعضبعضبتكفيرها

والفقهاء.المحدثينلاسيماللأخريقإقزاعأبلوجدالالمذهبهادعوةوأشذها

المعتزلةحملة"اشتدت:الإسلاميةالمذاهبكمابهفيزهرةأبوالشيخيقول

مشهور،محدثأومعروففقيهحملتهممنيسلمولم،والمحدثينالفقهاءعلى

الناسنسيحتىالعداوةوتأرثت،والمحنالبلاءذكرهموصاحبالناسفكرههم

وأهلللزنادقةوتصديهم،فيهوبلاءهمالإسلامعندفاعهمفنسوا،خيرهم

تقيإمامكلبامتحانالخلفاءإغراءهمإلالهمبذكرواولم،كلههذانسواالأهواء.

."..مهديومحدث

،البلاءبصدقامتازارجلانالثالثالقونمخرفي"وظهر:قالأنإلى

ظهرالماتريديمنصورأبووالثافي،بالبصرةظهر،الأشعريالحسنأبوأحدهما

المعتزلةمنالقربفيبينهمااختلافعلىالمعتزلةمقاومةجمعهماوقدبسمرقند،

)2(.داعنهموالبعد

أفكارهمبدرابةتمرس،أمرهأولفيمعتزليّاًالأشعريالحسنأبوكانولقد

الكثيرودرسالفلسفةعلومإلىمثلهموأقبل،والنقاشالجدالفيأساليبهمومعرفة

للحقِّانتصرثم،أفكارهماعتناقمنتويتهوأعلنمنهمذلكبعدتبرأولكثهمنها.

ء147-146:المفتريكذبتبيينفيالأشعريالاماموفاةتاريختحقيقانظر()1

265.:الإسلاميةاهب
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المحدثونمقدهمّهموفي،العهدذلكإلىالإسلاميةالأمةسوادعليهكانالذي

اليونانيةبالفلسفةودرايتهبأساليبهموتمرسهمعهمماضيهفيلهكانوقدوالفقهاء.

باطلهم.عنوالكشفتعريتهمإلىالسبيللهيسئرما،المعتزلةمعتمدجلهيالتي

يديه.على،الجماعةعليهسارتالذي،الحقالمذهبظهوركانذلكأجلفمن

منالناسسوادوكان،!بلهمنموجوداًكانأنهمع،إليهالمذهبهذانسبحتى

ويريفالمعتزلةبهيجابهمنثمةيكنلمولكن،بهويتواصونيتناقلونهوعامةعلماء

هممادراسةإلىذلكعنمنصرفينوالفقهاءالمحدثينجميعكانإذ،آراءهملهم

منواستنباطهاالفقهيةالأحكامدراسةأووالروايةالحديثعلوممنبصدده

الشرعية.مصادرها

مدافعاًمنهادلهقيض!،المعتزلةعنوانشقالأشعريالحسنأبوظهرفلما

إليهاانجرفالتيالانحرافاتزيفعنكاشفاً،الأمةسوادعليهاجنمعالذيللحق

واعتماد،والسنةالكتابنصوصعنابتعادهمفيضلالهممدىموضحأ،المعتزلة

منهما.بدلااليونانيةالفلسفة

ذلك؟علىحملتهالتىالعواملهيوما؟الاعتزالتركفكيف

)تبيينكتابههـقي571سنةالمتوفىعساكرابنُ،ذلكعلىيجيبنامنخير

يروي،ادلهرحمهقال(،الأشعريالحسنأييالإمامإلىنسبفيماالمفتريكذب

الله:رحمهالأشعريإسحاقبنمحمدأبىبنإسماعيلعن

الاعتزالمذهبعلىقاممعولنا،عليهومنوإمامناشيخنا"الأشعري

فبعديوماً،عشرخمسهّبيتهفيالناسعنغابثمإماماً،لهموكانسثةأربعين

فيعنكمتغيبتإنماإفي،الناسمعاشر:وقالالمنبرفصعدالجامعإلىخرجذلك

باطلعلىحقعندييترجحولم،الأدلةعنديالتكافأت،نظرتلأفىِ،المدةهذه

فيأودعتطمااعتقادإلىفهدانيوتعالىتباركادلهفاسمّهديت،حقعلىباطلولا
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وانخلعهذا.ثوبيمناتحلعتكماأعتقدهكنتماجميعمنوانخلعت،هذهكتبي

وكتاب)الفمع(كتابفمنها:الناسإلىالكتبودفع،بهورمىعليهكانثوبمن

وغيرهما.الأستار(.وهتكالأسرار)كشفبكتابسماهالمعتزلةعوارفيهأظهر

فيهابماأخذواوالجماعةالسنةأهلمنوالفقهالحديثأهلُالكتبتلكقرأفلما

أ)1(.إليهمذهبهمنسبحتىإماماًواتخذوهتقدمهواعتقدوا،وانتحلوه

والجماعةالسنةأهلمدهبنصيركانيلمدهبمبتاعالأشعرييكنلم

فيمذهباًلنفسهالاَخرهوابتدع،الأشعريالإمامأنالناسمنبعضيظن

إليه،فنسبوا،الناسعليهفاجتمع،إليهدعاثمكتبهفيودونه،العقيدةامور

أشعريين.عنهموقيلبأقوالهلأخذهم

ولامذهباًلنفسهيبتدعلمالأشعريالإمامفإنكبير،وهمالحقيقةفيوهذا

يعتقدهما(المعتزلةأفكاريتبنىوهوعمرهمنشطراًأمضى)وقدنظرهلفتبلرأياً

في،الشريعةأحكامبدراسةالمشتغلونالفقهاءومعهم،والحديثالسنةرجال

التابعونوورثه،التابعينجيلمنورثوهالذيالاعتقادوهو.الدينأصولمسائل

منالرغموعلى.والسنةالكتابنصوصمنمأخوذاً،!ادلهرسولأصحابمن

وبهذا،يسيرونالمنهجهذاعلىكانواالمسلمينعلماءوجمهرةالأمةسوادأن

دعوةمعوجدالهابخصوماتهاالأخرىالفرقتلكظهورأنإلا،يتمسكونالمعتقد

عنالمنهجذلكحجب،قبلمنتكنلمجديدةبدعمنلهايروقماإلىمنهاكل

فعادت،والمجادلاتالمناقشاتتلكضجيجإلىعنهالأسماعوصرفالأنظار،

العريضةبالجادةتكونماأشبه،الصراعاتتلكغمرةقيالمسلمينجمهورعقيدة

عنوتاهوامعالمهاالناسعلىفضاع،والرمالوالحجارةالأتربةفوقهاتكاثرتالتي

.04:المفتريكذبتبيين()1
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الركامذلكإزاحةفيعصورأالأشعريالحسنأبيالإمامعملفكان،حدودها

عليهمااتباعإلىالناسوتنبيه،الأنظارأماموتجليتها،العريضةالجادةتلكعن

تنفيذأوذلك،والسنةالكتاببنصوصمدعوماً،النبوةعصرمنذالمسلمينجماعة

جادتهاعنالشرودمنوالتيحذيرالجماعةباتباع!ادلهرسوللوصيةواتباعاً

له.ترجمواالذينجُلًّإليهنبهماوهذا.المتعرجةالتائهةالسبلإلىالعريضة

نصه:ماالفُشيريِّالقاسمأبيالشيخعننقلاعساكرابنيفول

ادلهرضيالأشعريإسماعيلبنعليالحسنأباأنالحديثأصحاب"اثفق

تكلم،الحديثأصحابمذهبومذهبه.الحديثأصحابأئمةمنإماماًكانعنه

الزيغأهلمنالمخالفنِنعلىوردّالسنةأهلطريقةعلىالدياناتأصولفي

1(.)!والبدعة

يبدعلمالحسنأباأن"اعلمالشئافعئة(:)طبقاتفيالسئبكيابنويقول

عليهكانتعمامناضل،السلفلمذهبمقررهووانمامذهباً،يُنشئولمرأياً،

نطاقاًالسلفطريقةعلىعقدبأنههوإنماإليهفالانتسابص!.ادثهرسولصحابة

سبيلهالسالكذلكفيبهالمقتديفصار،عليهوالبراهينالحججوأقام،بهومَمسّك

!)2(.أشعريسمىالدلائلفي

أهلمذهببنصرةوالقائمالأصولصاحب"هوخلكانْابنويقول

!)3(.الأشعريةالطائفةتنسبوإليه،السنة

أهلوجوهبهادثهبيمق"وقد:الذهبشذراتكتابهفيالعمادابنعنهوقال

.113-'111:المفترىِكذبتبيين)1(

36513.:السبكيلابنالشافعيةطبقات)2(

32612.:الأعيانوفيات)3(
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الأبلجالحقوجهبهفأبان،والجهميةالاعتزالأهلراياتبهوسوّدالنبويةالسنة

")1(.أثلجوالعرفانالعلمأهلولصدور

:الألشعرياثهـمامعقيلىة

كانولكنهمذهبمبتدعيكنلمالأشعريالإمامأنلنايؤكدماوخير،هذا

عنيحدثناوهوإليهنصغيأن،والجماعةالسنةأهلالمسلمينجمهورمذهبنصير

وهومخر،الإبانةكتابهفيعقيدتهلخصوقد.الاعتزالعنرجعأنبعدمعتقده

هذا،كتابهفيكلامهنصخلالمنبهايدينالتيعقيدتهأنقلأناوها،مؤلفاته

تلخيص:ولاتحريفدون

والرافضةوالحروريةوالقدريةالمعتزلةقولأنكرتمقد:قائللناقال"فإن

قولنا:لهقيل،تدينونبهاالتيوديانتكمتقولونبهالذيقولكمفعرفونا،والمرجئة

نبيناوبسنة،وجلعزربناادثهبكتابالتمسكبهاندينالتيوديانتنا،نقولهالذي

وبمامعتصمونبذلكونحن،الحديثوأئمةوالتابعينالصحابةعنرويوما،!ط

وأجزلدرجتهورفعوجههادلهنضرحنبلبنأحمدادثهعبدأبوبهيقولكان

الكاملوالرئيسالفاضلالإماملأنه،مجانبونقولهخالفولمن،قائلونمثوبمّه

المبتدعينبدعبهوقمعالمنهاجبهوأوضحالضلالبهورفعالحقبهادثهأبانالذي

مفخممعظموخليلمقدمإماممنعليهادلهفرحمة،الشاكينوشكالزائغينوزيغ

وماورسلهوكتبهوملائكتهبادتهنقرّأئاقولناوجملة.المسلمينأئمةجميعوعلى

وأنشيئاً،ذلكمننردّلا،!الثهرسولعنالثقاترواهومااللهعندمنجاء

وأنولداً،ولاصاحبةيتخذلمصمدفردهوإلاإلهلاواحدإلهوجلعزاللّه

.2/303:الذهبشذوات()1
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وأن،حقوالنارحقالجنةوأن،الحقودينبالهدىأرسلهورسولهعبدهمحمداً

عرشِهعلىاستوىالثهوأنالقبور،فيمنيبعثاللهوأنفيهاريبلاآتيةالساعة

)وَببْعْى:قالكماوجهاًلهوأن15:اطه!اسْئَوَىالْعَرْ!ثرعَلَى)الزَحْمَنُ:قالكما

:قالكماكيفبلايدينلهوأن127:الرحمن1!وَا!رَامِالْجَلالذوُزبِكَوَجْهُ

لهوأن164:المائدة1!مَئسُوطَتَانِيَدَاهُبَلْ):قالوكما175:اصَ!ببَدَقيَخَلَقْتُ)

الثهأسماءأنزعممنوأن114القمر:ا!بِأَمحْشَا)خري:قالكماكَيفبلاعيناً

تَحْمِلُ)وَمَا1166النساء:ا!بعِلْمِهِ)أئزلَهُ:قالكماعلمأَدئهوأن،ضِالاكانغيره

كماذللثننفيولاوالبصرالسَمعلئهونثبتا11افاطر:!بعِلْمِهِإِلالَضعُوصلاانىمِنْ

انَذِياللَّهَأَنيَرَؤا)اوَلَئم:قالكماقوةدئهأنونثبت،والخوارجوالجهَميةالمعتزلةنفته

يخلقلموأنهمخلوقغيرإلئهكلامإنونمْول115.:افصلت!قُولحمِنْهُمْأَشَذُهُوَخَلَقَهُئم

فَبَكُوفيُ!لَهُكُننَقُولَأَنْأَرَدْنَاهُإِذَالِشَيءٍقَوْلُنَا)إِنمَافيكونكنلهقالوقدإلاشيئأ

الأشياءوأن،اددّهشاءماإلاوشرخيرمنالأرضفييكونلاوأنه،014:النحلا

ادله،يفعلهأنقبلشيئاًيفعلأنيستطيعلاأحداًوأن،وجلعزادلهبمشيئهْلْكون

خالقلاوأنه،وجلعزادلهعلممنالخروجعلىنقدرولاادئهعننستغثيولا

تَعْمَلُونَ!وَمَا)خَلَقَكُمْ:قالكمامقدورهْدنهمخلوقةالعبادأعمالوأن،اددّهإلا

:قالكما،يُخلقونوهمشيئاًيخلقواأنيقدرونلاالعبادوأن691:الصافاتا

جلَقُونَ!وَهُمْشَي!ايَخهـلُمُونَلاا:قالوكما،133افاطر:!اللَّهِغَيْرُخَاِلقِمِنْهَلْ)

:قالوكما،117:النحل1!جلُ!لايَخْلُقُممَمَنأَفَمَنْ):قالوكما،0211:النحلا

وأنكئير،اللهكتابفيوهذاأ35الطور:1!الْخَاِلقُونَهُمُأَمْشَيْءٍغَيرِمِنْخُلقُواأَمْ!

وأضلّوهداهموأصلحهمإليهمونظربهمولطفلطاعتهالمؤمنينوفقادله

ولو،والطغيانالزيغأهلزعمكمابالإيمانبهميلطفولميهدهمولمالكافرين

تباركقالكمامهتدينلكانواهداهمولو،صالحينلكانواوأصلحهمبهملطف
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،!ا78:الأعراف1!الْخَاسِرُونَهُمُفَا4رَلكَيُضلأْوَمَنالْمهْنَدِيدفوَالذُيَهْدِمَنْ):وتعالى

نأأرادولكنه،مؤمنينيكونواحتىبهمويلطفالكافرينيصلحأنيقدرادلهوأن

بقضاءوالشرالخيروأن،قلوبهمعلىوطبعخذلهموأنه،علمكماكافرينيكونوا

ماأنونعلم،ومرهحلوهوشرهخيرهوقدرهادثهبقضاءنؤمنوأنا،وقدرهادثه

يملكونلاالعبادوأنليخطئنايكنلمأصابناماوأنليصيبنايكنلمأخطأنا

الحاجةونثبتادثهإلىأمورنانلجئوأئا،ادثهشاءماإلانفعاًولاضراًلأنفسهم

بخلققالمنوأنمخلوقغيرادثهكلامنالقرآإن:ونقول.إليهوقتكلفيوالفقر

القمريُرىكما،بالأبصارالاَخرةفييُرىتعالىادلهبأنوندينكافر؟فهوالقرآن

نإونقولص"،ادثْهرسولعنالرواياتجاءتكماالمؤمنونيراهالبدرليلة

!لاَ%لفمْ:وجلعزادلهقالكماالجنةفيالمؤمنونرآهإذاعنهمحجوبونالكافرين

الرؤيةريهسألالسلامعليهموسىوأن،ا!5:المطففينأ!لَمَحيجُوبُونَيَوْئِذٍرَّبهِمْعَنْ

لاأنهموسىبذلكفأعلمدكأفجعلهللجبلتجلّىوتعالىسبحانهاددّهوأنالدَنيافي

كالزفى،لرتكبهبذنبالقبلةأهلمنأحداًنكفرلابأنونرىالدنيا+فييراه

نإونقول؟كافرونأنهموزعمتالخوارجبذلكدانتكما،الخمروشربوالسرقة

غيرلهامستحلاأشبههاوماوالسرقةالزفىمثلالكبائرهذهمنكبيرةعملمن

إسلامكلوليسالإيمانمنأوسعالإسلامإنونقولكافراً.كانلتحريمهامعتقد

عزوأنه،أصابعهمنأصبعينبينالقلوبوأنالقلوبيقلببأنهوندينإيمانأ.

عنالرواياتجاءتكماأصبععلىوالأرضينأصبععلىالسماواتيضعوجل

!.الثهرسول

لهشهدمنإلاناراًولاجنةالتوحيدأهلمنأحداًننزللابأنوندين

بالناريكونواأنعليهمونخافللمذنبينالجنةونرجو،بالجنة!اددّهرسول

محمدبشفاعةامتحشواأنبعدالنارمنقومأيخرجوجلعزادلهإنونقول،معذبين
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القبربعذابونؤمن!،ادلهرسولعنالرواياتبهجاءتلماتصديقاً،صس

عزاللّهوأنحقالموتبعدوالبعثحقوالصراطحقالميزانوأن،وبالحوض

يزيدوعملقولالإيمانوأن،المؤمنينويحاسبالموتبعدالعباديوقفوجل

رواهاالتي،صسادلهرسولعنذلكفيالصحيحةبالرواياتونسلّم،وينقم

السلفبحبوندين!،اللّهرسولإلىالروايةتنتهيحتىعدلعنعدلالثقات

عليهمبهادثهأثنىبماعليهمونثنيسنبيهلصحبةوجلعزادلهاختارهمالذين

الصدِّيقبكرأبوسادلهرسولبعدالفاضلالإمامإنونقول.أجمعينونتولاهم

المسلمونوقدّمه،المرتدينعلىوأظهرهالدينبهأعزادلهوأن،عليهاددّهرضوان

ثمس،ادلهرسولخليفةبأجمعهموسموهللصلاةص!اددّهرسولقدّمهكماللإمامة

الذينوأنعنهادلهرضيعفانبنعثمانثم،عنهادثهرضيالخطاببنعمر

الأئمةفهولاء.عنهاللّهرضيطالبأبيبنعليثموعدواناً،ظلماًقاتلوهقاتلوه

لهمشهدالذينللعشرةبالجنةونشهد.النبوةخلافةوخلافتهمصسادثهرسولبعد

وندين،بينهمشجرعماونكفّص!النبيأصحابسائرونتولى،بهاصسادلهرسول

الفضلفييوازيهملا،فضلاءمهديونراشدونخلفاءالأربعةالأئمةبأندته

غيرهم.

السماءإلىالنزولمنالنقلأهليثبتهاالتيالرواياتبجميع"ونصدق

نقلوهماوسائرمستغفر،منهلسائلمنهل:يقولوجلعزالربوأن،الدنيا

ربناكتابعلىفيهاختلفنافيماونعولوالتضليلالزيغأهلقالهلماخلافاً،وأثبتوه

لمبدعةادثهدينفينبتدعولامعناهفيكانوماالمسلمينواجتماعص!نبيناوسنة

يوميجيءوجلعزاددّهبأنونقول،نعلٍ!لاامادلهعلىنقولولا،بهااددّهيأذن

وجلعزاددّهوأن122الفجر:1!صَفًّاصَفاوَالْمَلَكُرئكَ)وَجَاءَ:قالكماالقيامة

116:اق!الْرَرِيدِحَئلِمِنْاِ!بهِأَقْرَبئ)وَخنُ:قالكمايشاءكيفعبادهمنيقرب
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..91-8:النجم1!أَذلَىأَوْقَوْسَيْنِقابَنَفَ!*لىفَنَدًدَناثُمَ):قالوكما

خلفوالجماعاتالصلواتوسائروالأعيادالجمعةنصليأنديننا"ومن

وأن،الحجاجخلفيصليكانأنهعمربناللّهعبدعنرويكما،وغيرهبرّكل

ذلك.أنكرمنلقولخلافاًوالسفرالحضرفيسنةالخفينعلىالمسح

رأىمنوتضليل،بأمانتهموالإقراربالصلاحالمسلمينلأئمةالدعاء"ونرى

بالسيف،عليهمالخروجبتركوندين،الاستقامةتركمنهمظهرإذاعليهمالخروج

الفتنة.فيالقتالوترك

ونؤمن!،الثهرسولعنالروايةبهجاءتكماالدجالبخروج"ونقر

بحديثونصدق،قبورهمفيالمدفونينومساءلتهماونكيرومنكرالقبربعذاب

عنالصدقةونرى،تفسيرألذلكأنونقرالمنامفيالرؤيامنكثيرأونصححالمعراج

بذلك.ينفعهمادلهبأنونؤمنلهموالدعاءالمسلمينموتى

وندينالدنيا.فيموجودكائنالسحروأنسحرةالدنيافيبأن"ونصدق

الجنةبأنونقر،وتوارثهموفاجرهمبرهمالقبلةأهلمنماتمنعلىبالصلاة

(.1)((..قتلأوماتفبأجلهقتلأوماتمنوأننحلوقتانوالنار

الإمامهذاأنخلالهمنلكيتبينحتى،بطولهالنصهذالكنقلتوإنما

مااعتنقوإنما،الأخرىالفرقأصحابفعلكما،بهيناديمذهباًلنفسهيخترعلم

والتابعين،الصحابةوسائروالفقهالحديثعلماءمنالمسلمينجمهوربهيدينكان

.صمحمدنبيهوسنةاددّهكتابعليهدلّماومحوره

بقيةدونمن-قامالذيهوأنهبسبب،إليهنسبتالعقيدةهذهأنغير

مراءمنيخالفهاماوترييفعليهاوالتدليلعنهابالدفاع-والفقهالسنةعلماء

1:الإبانة(1) 2 - A.
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أقطارمنالمسائلعليهوتواردتالآفاقفيبذلكاسمهفانتشرالأخرىالفرق

بلادفيوالجماعةالسنةأهلبمذهبسميالذيمذهبهوعمّ،عنهاقأجابالعالم

-الكوثريالعلامةيقولكما-لهودانت.المغربوبلادوالشاموخراسانالعراق

)1(.إفريقيةبلادأقصىإلىالبسيطةأهل

؟العقيدةبعهذهيدينونالأربعةالمذاهبأتباعأنالسلامعبدبنالعزّوذكر

ومن،الحنابلةمنوكعيرالحنفيةمنكبيروقسمالشافعيةومعظمالمالكيةكافةفمنهم

الماتريدي،منصورأبيأتباعمنفهم،الأشعريالإمامأتباعمنهؤلاءمنيكنلم

الأشعريالإمامبينالخلافأنوستعلم)2(.الشافعيةوبعضالحنفيةمنكقسم

لفظي.منهاكثيرفيوالخلافاجتهاديةجزئيةمسائلفيمحصورالماتريديوالإمام

بناءفيالأشعريالإماممنهجأن،ثقلناهالذيالنصهذامنلتلاحظوإنك

التالية:النقاطعلىيقومالعقيدة

فيفرقلا،السنةبهجاءتماوبكل،الكتاببهجاءمابكلالأخذ-أ

صحيحة.ثابتةدامتماومحادمتواترةسنةبينذلك

تعالىاددّهتنزيهمع،للتشبيهالموهمةالآياتفيالنصوصبظواهرالأخذ-ب

يدتشبهلايداًدثهوأنالعبيدكوجهلاوجهاًدلّهأنيعتقدفهووالنظير،الشبيهعن

.المخلوقات

بأنهااليقينمع،لنفسهتعالىاددّهأثبتهاالتيالصفاتجميعإثبات-ب

أحيانأ.التسميةاتفقتوإنالمخلوقاتكصفاتليست

اختياراًيملكأيالكسبعلىيقدرولكنهشيئاً،يخلقلاالإنسانإن-د

.15:الكوثريزاهدمحمدللشيخالمفتريكذبتبيينمقدمة()1

36516.:السبكيابنطبقات)2(
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التكليف.يدورالكئسبهذاوعلى،).;وإرا

الفاسقينتاميلهوعدهجملةومن،ونافذواقعبهادلهوعدماكلهـ-

ينكشفأنوعدهجملةومن،ذلكشاءإذاالفبامةيوموا!لغفرةبالعفووالعاصين

فيها.يضارّونلاصحيحةرؤيةفيرونهالقيامةيومعبادهمنشاءلمن

:الاستدلالفيالأشسويالاماممسلك

ثانيأ.والعقلاولاالنقلمسلكالعفائدعلىالاستدلالفيالأشعريسلك

ورسلهتعالىاددّهأوصافمنالشريفوالحديثالكريمنالقرمفيجاءمايثبتفهو

العقليةالأدلةإلىويتجه.والثوابوالعقابوالحسمابوالملائكةالاَخرواليوم

نأبعد،عقلاوالسنةنالقرمفيجاءماصدقعلىبهايستدلالمنطقيةوالبراهين

يتخذلا-زهرةأبوالشيخيقولكما-فهونقلا.،هيكمابهاالتصديقوجب

خادماًالعقليتخذبلظاهرها،يمضيأوليؤولهاالنصوصعلىحاكماًالعقلمن

يؤيدها.النصوصلظواهر

العقليالاستدلالفيزهرةأبوالشيخيقولكماالأشعريالإمامبرعوقد

ذلك:وسببالثابتةالنصوصلسلطانخاضعاًجاءإذاصحيحاًهسلكاًوارتضاه

فيطريقتهمعلىوسارمشربهممنونالالمعتزلةعلىتخرّجأنه-أ

.الاستدلال

نأبدفلاانحرافاتهموكشفالمعتزلةعلىللردذلكبعدتصدىأنه-2

حجتهموليردشبهاتهمليقطعالاستدلالقيطريقتهميتبعوانحهـجتهمبمثليلحن

عليهم+

منوكثير،وأضرابهموالباطنيةوالقرامطةالفلاسفةعلىللردتصديه-3
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)1(،العقليوالدليلالمنطقيةالأقيسةإلايفحمهيكنلمهؤلاء

ئةتويدلماا

إلىنسبة،الماتريديمنصورأبىمحمودبنمحمدبنمحمدالإمامإلىنسبةهي

إلىكانوقدالنهر.وراءمابلادمنسمرقندفيضاحيةأومحلةوهيماتريد،

الفقهتلقىفقد،الحنفجةفقهاءأحدالكلاموعلمالدينأصولفيإمامتهجانب

هـ(.YIAسنة)المتوفىالبلخييحيىبننصرعنحنيفةأبيمذهبعلى

وأصوله،الفقهفيومجادلاتمناظراتموطنالنهروراءمابلادكانتوقد

فييتناظرونهناكالعلماءأقبلالبقاعتلكإلىوأفكارهالاعتزالأصداءانتقلتولما

المناظراتتلكبروحوتغذىالحلبةتلكفيالماتريديعاش!وقدأيضاً.الكلامعلم

العقليةوالفنونوالمنطقالحجاجعلمفيوبرع.والكلاميةوالأصوليةالفقهية

البدعأوليشبهاتوإزاحةالحقعنللذودالثانيالرجلمنهاددّهفقيض،والنقلية

والضلالة.

الماتريديمنصورأبو"عاش:الإسلاميةالمذاهبكتابهفيزهرةأبويقول

يسعىالذيللغرضيسعىكانوكلاهما،واحدعصرفيالأشعريالحسنوأبو

كانفقد،الأشعريوهوالخصممعسكرمنقريبأكانأحدهماأنبيدالآخر.إليه

الفقهاءبيهتالمعركةوكانت،منهنبتالذيوالمنبتالاعتزالموطنبالبصرة

منصورأبوأما.أحواضهإحدىالبصرةكانتالذيبالعراقالمعتزلةوبينوالمحدثين

الأرضأرجاءفيصداهاترددولكن،المعركةموطنعنبعيداًكانفقدالماتريدي

وقدالعراقمعتزلةأقواليرددونمعتزلةالنهروراءمابلادفيفكان،يسكنهاالتي

278.و277:زهرةأبومحمدللشيخالإسلاميةالمذاهب)1(
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")1(.الماتريديلعهمتصدى

واحد:مدهبالىهنهجان

منصوروأبيالأشعريالحسنأبىمنكلقصدهاالمّيالغايةأننعلمهنامن

الأمة،سوادوالجماعةالسنةأهلمعتقدعنالدفاعوهيألا،واحدة،الماتريدي

الغايةتتمثلأنغروفلا،المعتزلةولاسيماواوهامهمالمبتدعةهجماتضد

حنفيكانالماتريديمنصورأباأنعلمتولقد.واحدةمعتقداتقيالواحدة

)الفقهكتابهذلكفيوله،الدينأصولفيكتبممنحنيفةأبوكانوقد،المذهب

من-الأربعةالأئمةأقدممنوهو-موروثةعقيدتهوكانت.أخرىوكتبالاكبر(

نفسهاهيفكانتابتداعاوانحوافأوثزيددون،والتابعين!اللّهرسولأصحاب

دعوته.كانتوإليها،دفاعهكانوعنها،الماتريديعقيدة

الحسمنأييمنهجعنالجوانببعضاختلص!نيريماذلكإلىمنهجهانبيد

لسلطانيقيملاكانالأشعريأنفي،ذلكفيبينهماالفرقويتلخص.الأشعري

الآحاد،طريقعنواردةكانتوإنحتى،النصوصوزناًأمامالاجتهاديالعقل

منوزناًأكثرالعقللأحكاميقيمكانفقدالماتريديأماالتواتر.درجةإلىترقولم

وأتكلفدونذلكأمكنهإذاالمنقولوبينبينهالتوفيقإلىيسعىأنهبمعنى،ذلك

تمحل.

جوهريخلافأيعنهيتسببلمالمنهجفياليسيرالاخهـتلافهذاأنغير

الصحيح.هوالعكسبل،الأساسيةوالمعتقداتالنتائجفي

هوامشعلىمائمةاجتهاديةجزئياتفيخلافالإمامينبينوقع،نعم

.292:الإسلاميةالمذاهب()1
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منهكانوما،منهطائللالفظيخلافوممثرها،عليهاالمتفقالاعتقاديةالمبادئ

عنهاالانحرافعنيتسثبالتيالأساسيةبالمعتقداتمتعلقغيرفهوجوهرياًخلافاً

.والفسوقالضلال

فيهاوقعالتيالجزئيةالمسائلهذهنماريحمعالعلماءمنكثيرعنيوقد

ابنوجمعها،مسائلعشرقيبعضهمفحصرهاوالماتريديةالاْشعريةبين،الخلاف

والباالّي،مسائلستمعنويمنها"..:وقالمسألةعشرةثلاثفيالسبكي

ولاتكئفيراًلهممخالفتناولالنامخالفتهمتهقتضيلاالمعنويةالسمتوتلك.لفظي

فيورأيت،)1(.وأئمتهمأئمتنامنوغيرهالبغداديمنصورأبوبذلكصرحتبديعاً،

التيالمسائلبيانفيالفوائدوجمعالفرائد)نظمأسماهازادةللشيخرسالةذلك

الخلافيةالمسائلفيهاأنهىالعقائد(فيوالأشعريةالماتريديةبينالاختلاففيهاوقع

حولخلاقاتأكثرهاأنرأيتلهاتتبعيولدى.مسألةأربعينإلىالفريقينبين

العقيدةمسائلعلىخلافيةآثارأيتعكس!لابحتةوعقليةفلسفيةمسائل

عليها؟زائدشيءأمالذاتعينهوهلالوجودأنفيكخلاقهم؟الإسلامية

واحد؟بمعنىهماهلوالوجودالبقاءأنفيوكخلافهم

والماتريدية:الأشعريةبينالخلافيةالمسائلأهم

اهـ!قيفالحضإلىالخلافيةالمسائلهذهأقربفلنستعرضذلكومع

يقتضيلا،والبحثللنظرمحتملةجملتهافيوهي،العقيدةبمسائلاتصالاوأشدها

السبكي"ابنقالكماتبديعأولاكفراًقيهاالقولينبأحدالقول

عبادتهوجوبوإدراكاللهمعرفةفيالعقلدور:الأُولىالمسألة

37813.:السبكيأبنطبقات11(
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وأالمنعمشكروجوبمعرفةفيلهدورلاالعقلأنإلىالأشعريذهب

واخبارهمالرسلبعثةعلىمتوقفةذلكمعرفةوإنما،لهوالعبادةبهالإيمانوجوب

جلاله.جلادلهعن

اددّهشكروجوبعنويكشفذلكيدركقدالعقلأنفيرونالماتريديةأما

الأحكامبمعرفةيستقللاولكنهانبياء،ولارسلبدونأياستقلالا؟وعبادته

علىبناءيقررونالمعتزلةأنفيالمعتزلةعنذلكبعديفترقونأنهمغير.التكليفية

نأفيقررونالماتريديةأما،العقلبحكمالإنسانعلىواجبةاددّهمعرفةأنهذا

يملكممنإلايأتيلاالفعليالوجوبانإلا،ذلكوجوبأدركوإنالعقل

يقينعلىأخيراًوالأشاعرةالماتريديةيلتقيوهكذاوجل.عزادثهوهوالإيجاب

الشرعيالحكموإنما،شرعيحكممنبعيكونانيمكنلاالعقلأنهوواحد،

يكلفونلاوأنبيائهرسلهبواسطةاددّهحكمالناسيتلقلمفما.وحدهادثهمنصادر

لفطياً.ترىكماالخلاففعاد.وعلمالعقلأدركمهمابشيءقبلهمن

الأشياءفيذاتيقبحأوحسنعنالكشففيالعقلدور:الثانيةا!لسألة

قررفقد.هذهعنمتفرعةالأولىأو،الأولىعنمتفرعةالمسألةوهذه

الأشياءمنذاتيقبحأوحسنلهفيماالقبحأوالحسنيدركالعقلأنالماتريدية

نأفيقررونيعودونأنهمغير،المعتزلةمعيتفقونالرأيب!هذاوهم.والأفعال

ادثههوالحاكمإذ،شرعيحكمأيوحدهاتستوجبلاالصفةلتلكالعقلمعرفة

المعتزلةوينفردواحد.صراطعلىوالأشاعرةالماتريديةيتلاقىوبذلك.وحده

بينالخلافويبقىالأشياء.قيالذاتيينالقبحأوللحسنتابعادثهحكمبأنبالقول

مجرداً.نطرياًخلافاًوالأشاعرةالماتريدية

الغائيةالعللأوبالحِكَماللّهأفعالارتباط:الثالثةالمسالة

ليستادثهأفعالأنإلىوالجماعةالسنةأهلعليهلماتبعاًالأشعريةذهب
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لاقتضىكذلكأفعالهكانتلوإذ.وأغراضبمقاصدأيغائيةعللبأيمعللة

ولكانبعجز،مشوبةقدرتهتكونوأنبنقصمشوبةتعالىإرادتهتكونأنذلك

كبيراً.علواًذلكعناللهتعالى،بغيرهذاتهمستكملا

،وأغراضبمقاصدهعللةأفعالهيفعلادلهناٍ:قالواالمعتزلةأنعلمتوقد

عزادثهأحكامعليهاتدورأنلابدالتىالمصاعهيوالأغراضالمقاصدهذهوأن

الحق.عنوالجنوحالضلالمنالقولهذافيماعلمتوقد.وجل

تجريأنبدفلا،العبثعنمنرةتعالىاددّهأنإلىنظرأ:فقالواالماتريديةأما

أرادقدتعالىاددّهإن:وقالوا!العليمالحكيمالإلهلأنهالحكمةمقتضىعلىأحكامه

عنانفصلواأنهمغير.التكليفيةوأحكامهالتكوينيةأفعالهفيوقصدهاالحكمةهذه

عليهامجبرغيرقصدهاوتعالىسبحانهولكنهفقالوا:عادواعندماالمعتزلةمذهب

يتنا!نىلأنه،الأصلحأوالصلاحفعلمنهولاعليهيجبإنهيقالفلا،بهاملزَمولا

المطلقة.الكليةإرادتهمع

والماتريدية؟الأشاعرةبينالمسألةهذهفيالخلافحصيلةإذنهيفما

تعالىأفعالهأنعلىمتفقانفالفريقانوالتعبير؟الأسلوبفيإلاخلافلا

قصدالفعلعلىيحملهأنعنتعالىاددّهينزهانوالفريقاندائماً،الحكمةتستتبع

كبيراً.علواًذلكعنالثهتعالى.الفعلذلكبواسطةإلاعندهإليهاسبيللاغايةاًلى

بينهماوالفرقوالرضاالإرادةمسألة:الرابعةالمسألة

لاالإرادةأنإلىذهبواالماتريديةأنالفرائد()نظمكتابهفيزادةالشيخنقل

المحبةأنإلىذهبواالأشاعرةوأن،منهماأعمالإرادةبل،والمحبةالرضاتستلزم

)1(.الحرمينإمامعنذلكونقل،الإرادةبمعنىوالرضا

.9:زادةللشيخالفرائدنظم(11
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هذافيإلاأجدهلم،الأشعريوالإمامالأشاعرةعنغلطالنقلوهذاأقول

والرضا،الإرادةبينالفرقببيانتفيضالأشاعرةالعقيدةعلماءوكتب.الكتاب

بترادفهما.يقولونالذينالمعتزلةعلىوالرد

نصه:مافقالالمسألةهذهالشافعيةطبقاتقيالسبكيابنذكروقد

وعنوالرضا!الإرادةي)1اتحادهماحنيفةأبيعنالمنقولأن"اعلم

مكذوبذلكبل،فيهمابالاتحاديقللمحنيفةأباإنوقيلافتراالّهما.الأشعري

وأكعر.عندهالاتحادصحةبتقديرالكلاموإنما،النزاعانقطعهذا!نعلى،عليه

،وغيرهالحرمينإماممنهم،الافتراقمنحنيفةأبيإلىيعزىماعلىالأشاعرة

واحد،شيءهما:قال،تعالىاددّهرحمهالنوويالدينمحييالشيخوآخرهم

أبيالشيخمنصوصهوكمامفترقانأنهماعنديوالحقذلكأختارلاأناولكني

إ)1(.الحسن

نأعلىأتباعهوجلالحسنأبيالشيخمنصوصأنالكلامهذافهحصيلة

الافتراقهوحنيفةأبيعنيروىالذي،الصحيحوأن،الرضامنأعمالإرادة

المعنى.فيفرقأالكلمتينبينأنعلىإذنالفريقاناتفقفقدأيضاً.

والكسبالاختيار:الحامسةالمسألة

خالقهواللهأنقرروا،والجماعةالسثةأهلكسائرالأشاعرةأنالمعلوممن

أفعاليخلقالذيهوالإنسانبأنالقائلينالمعتزلةعلىبذلكوردوا.الإنسانأفعال

علىوالعزمالاختياروهو،كسبهيملكالإنسانأنأيضأقررواأنهمغيرنفسه

علىبهذاوردوا،والعقابالثوابوأساسالتكليفمناطوهو،يشاءالذيالفعل

الجبرية.

3/385.:الثافعيةطبقات()1
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من،الإنسانبهايتمتعكليةملكةهوحيثمن،الكسبأنهذافيوالحق

الجزاء.لششحقوبذلكهو،فمنهلهاالإنسانممارسةأما،وجلعزادثهنحلوقات

نأالأشاعرةفتعبير،والماتريديةالأشماعرةبينهذافيالتعابيراختلفتوريما

أصلأنفهو،الماتريديةتعبيرأما،العبدفيوجلعزادلهقبلمنمخلوقالكسب

العبدفمن،عصيانهأوادلهلطاعةاستخدامهاأما،تعالىادلهقبلمنمخلوقالملكة

التيسيرهوعندهموالتوفيق،الخذلانأوالتوفيقالحالهذهفيادثهمنيكونوإنما

.()1والنصرة

التكليف،مناطبالاتفاقهوالذيالسرهذاعنيعبرونالماتريديينإنثم

السبكئي:ابنقال.بالكسبعنهفيعبرونوأتباعهالأشعريالإمامأما،بالاختيار

ولكنّ،واحدمعيّنعنعبارتانوالكئسبالاختيارأنلناتحرر"والذي

فيهلماالاختيارلفظآثرواوالقوم،القرآنمنطوقلكونهالكسبلفظآثرالأشعري

للعبد")2(.قدرةإشعارمن

وقدوالماتريدية.الأشاعرةبينالخلاففيهاشاعالتيالمسائلأهممنفهذه

صياكاتهيوإنما،فيهاجوهرىِلخلافأثراًيستبينيكادلاالباحثأنرأيتَ

فيها.خلافلاواحدةوحقائقنهاياتإلىنحتلفةوتعابير

فيوأثرهماالإمامينبهذينالتعريفمنالكافيالقدرَ،بهذااستوفيناولعلنا

هذاإلىالصحابةعصرمنذالمسلميهئجمهورعليهالتقىالذيالحقعنالدفاع

.اليوم

نأكما،ابتدعهمذهبصاحبيكنلمالأشعريأنلكتجلىقدولعله

.24:الفرائدنظم()1

.k*Arا3:الشافعيةطبقات)2(
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منهماكلتجردوإنما،بهنادىمذهبأورأيصاحبالاَخرهويكنلمالماتريدي

لقيتالتيالمنطقيةوالحججالعقليةبالمناهجوالجماعةالسنةأهلعفيدةعنللذود

وانتشوإليهماالحقهذافنسبلها.المعتزلةترويججراءمنالعصر،ذلكفيرواجاً

.والمعقولالمنقولبأدلةوتبيينهالحقعنالذودقيمسلكهماسلكواتلامذةلهما

فيماظهروا،وغيرهمالحنابلةهتطرفيمنبعضأأنتعلمأنوينبغيهذا

المسلمينجمهرةإجماععنوخرجوا،مذهبهمأصولشيءكلقبلفخالفوابعد،

الحسنأباناصبواإثهمثم،الصفاتمياتفيلاسيما،والجماعةالسنةأهل

فيثبتأقاويللسانهعلىواخترعوايقلهالممراءإليهونسبوا،العداءالأشعري

وسموا،الإبانةكتابهفيالصفاتتفسيرمياتفيذكرهكالذي،بنقيضهاالقولكتبه

)الممئلَفية(.بوحشويتهملشبهاتهمترويجاًأنفسهم

عساكرابن؟الأشعريالإمامعنوالدفاععليهمالردفيكتبمنوخير

(.الأشعريالإمامإلىنسبفيماالمفتريكذب)تبيينكتابهفيوذلكاددّهرحمه

كتابفهو(الأشعريين)براءةكتابنفسهالموضوعفيأخيراًظهرماأفضلومن

مجلدين.فيتعالىاددّهرحمهمؤلفهأخرجهجليل

خيرإنهعنهوالذودللدعوةيوفقناوأن،الحقعلىيجمعناأننسألواددّه

مأمول.
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البابالذاخائمة

المئَةعقخارجةفرن

عصربعدنشأتالتيالإسلاميةالمذاهبأهممنبعضاًمضىفيماذكرنا

أهلعليهاجتمعالذيالحقتضاعيففيذابتأنهاكيفأوضحيناثم،الصحابة

الحسنأبىِالإمامينمنكلأعنهوالدفاعلإبرازهاددّهقضىأنبعد،والجماعةالسنة

الماتريدي.هنصوروأبيالأشعري

فرقاًثمةأنإلى،البابهذاإنهاءقبل،القارئنظرنلفتأنالخيرمنولعل

رداءهعنهاخلعتحتىاشتطتولكئها،الإسلاميةالحظيرةداخلتكونتأخرى

دين.بأيذلكبعدترتبطلمثممنهتحللتأوجديداً،ديناًمنهلنفسهاوفرّعت

نموذجين،والقاديانية،بالبهائيةأيضاًتسمىالتيالبابيةالفرقهذهمننذكر

منالتحللعلىتلاقتلجماعاتنموذجاًالماسونيةونذكر،الفرقمنالنوعلهذا

.غيرهدينأيلسلطانذلكبعدتحنضعأندونبماخر،أوبشكلالإسلامريقة

وكيفية،الفرقهذهبنموذجيبصركوجيز،بتعريفمنهاكلألكولنعرف

العقيدةبحوثمن،بصددهنحنعماذلكيقصيناألاّعلى،الإسلاممنمروقها

المعاصر.والفكرالإسلامية

والبهائيَّةالبابيَّة

سمىوالذي،م1824عامفيالمولودالشِّيرازيِّمحفدعليالميرزاإلىنسبة

إلىليصلالطالبمنهينفذأنيمكنالذيالوحيدالبابأنهإلىإشارة،بالبابنفسه
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قدرتهومظهرادثهوروحالحقمنبثقأيبالنقطةنفسهسمىكماادنّه.حضرة

وجلاله.

بأخلاقيتمتعوكانالمتعبدينالمسلمينمنأمرهبادئفيالرجلهذاكان

مخالفجديددينبتأسيساشتغلأنلبثماولكنه،جذابةوشمائلفاضلة

فانضم،تعالىاللّهكتابمنوالباطنيةالباطلةبالتأويلاتيستنبطهوراح،ل!سلام

بينمعاركوقامت،فارسبلادفياسملهوانتشرأتباعهمنكانوارجالإليه

منلهايكونأندون،الزمنمنمدةالمعاركواستمرت،طهرانوحكومةجماعته

عليهم.القضاءفيتأثير

الكائناتمجموعبأنالقول:هيالبابيةبهايتمسكالتيالعقيدةوخلاصة

التيوحدتهفيوفنواادلهإلىالخلقرجعالقيامةقامتوإذا،ذاتهاددّههوالمتنوعة

النبوةبأنوالقول.الإلهيةالطبيعةإلاشيءكلذاكإذفيتلاشى،عنهاصدروا

نظرهمفيمنهماوكل،وعبادهاددّهبينالاتحادمظاهربعضمنإلاليساوالوحي

عندهمفهو،والرسالةالوحيلاستمرارمظهراًإلا)الباب(وليسمستمرانباقيان

فيوليس،بعدينقضولممستمرالوحيزمنبأنيؤكدونالذينالأنبياءأكبرمن

ذاته،فيويحيونادلهإلىيرجعونوالأخيارالأتقياءبل،نارولاجنةالبابيةعقيدة

ويكتفى،بهمالخاصمظهرهاالبابيةعندوللصلاة.وينتهونفيفنونالأشرارأما

شهر.كلفيواحدةبمرةمنها

هذهنسبتللبابخليفةنفسهعلىنادىالذيادلهب!هاءالمدعوظهرولما

البهاءبظهورإلايتملماددّهدينبأنأتباعهوأعلن،بالبهائيةفسميتإليهالديانة

اعتقادهم.فيادلهرسلأحدهوالذى

والاستنباطاتالتفسيراتعلىالكافرةالخرافيةوأفكارهمديانتهمتقوموإنما

النظرمقاييسمنمقياسولالغ!ولامنطقعلىتعتمدلاالتيموالإشاريةالباطنية
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.(1)لعلموا

نيَّةيادلقاا

إنمااللُّهبأنيعلنقامهـ(.1326-)1252القاديانيأحمدكلامإلىنسبة

المثيلذلكهووبأنه،نفسهعيسىبظهورلاالأرضفيعيسىمثيلبظهوروعد

منمؤيدورسولنبيأنهيزعمراحثمالموعود.المسيحفهوبظهورهادلهوعدالذي

وسماه)قاديان(بلدةفيمسجداًلنفسهوابتنى،كالقرآنوحيألنفسهوصاغ،اددّه

وراح،المؤمنينأمهاتأزواجهوسمى،المسيحمكةبلدتهوسمى.الأقصىالمسجد

يمدهورائهمنالبريطانيوالاستعمار،وسيلةبكلوالأتباعالشيعةحولهمنيجمع

إلىمصروفةوالسنةالكتابظواهرأنأعلنثم.وملحوظمكشوفبشكلويغذيه

وكان،وحكمهالثهشرعفييشاءكمايحرفوأخذ،المختلفةوالتماويلالاستعارات

لموقفهموذلكالإنكليز،معسيماولامنسوخالجهادأنذلكفيهديهجملةمن

ل!هم.رعايتهمولحسنالمسلمينمنالنبيل

نفسهويضع،وأنبيائهادلهعلىويكذبالنبوةيدّعيتلكحالهعلىيزلولم

بال!هيضةتعالىاللّهقضاءرماهأنإلى،السلامعليهمريمبنعيسىموضعللناس

لأوْليعبرةموتهفكان،وجههعلىساقطأالخلاءبيتقيوماتالكوليرا()داء

.(الأبصار)2

37512.و512:وجديلفريدالمعارفدائرةانظر()1

الفتاحعبدُالجليلُالأستاذُمحففهالضددهذاقيكتبهوما(،المسيحنزولمنتواتربما)ال!صويحكتابانظر)2(

38.42-(السلامعليهعيسىحياةفي)الإسلامكتابمقدفةفيالكَشميريِّالإمامعننقلاًغدةأبو
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المالميقوبللةالدمد
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الشنتوية

ش!بهيدين

الهندوس

التناسخالتحسد،إعادة

الهة

السلم

توحيديدلن

الحكمة

طقوس

مقدسةنصوص

موسس

اْسلاف

فلسفهّ

التقوى

الطيية

الإنسانية

الفضائل

الإنسافيالكالْن

الأخلاقيةالؤبية

المالميقوبللةالعمد

46

le shintoisme

religion polytheiste

Hindous

Reincarnation

niteأه7أ

paixأ!

gion monotheisteاآre

sagesseا!

Rites

texte!5ءَمح

Fondateur

Ancetres

une philosophic

ا!5أ؟حَءَ

bonteا!

I'+أ؟ج huma

les vertus

'I etre humain

I'+5!3اء education
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العلياالسلطة

التاريخ

الكنيسةبابا

الطعام

المسميحيون

البلوغ

ن!ا!

المو!

/أمةجماعة

اليهود

مقدمر

المومنون

سمجد

بوذيونرهبان

معبد

تحرم

اللبامر

الاجتماعيةالحياة

الشعاثر

المنتظرالمسيح

شرقيةأديان

الكونفوشية

البوذية

الهندوسية

45

I'آ5teء+ء3"لا autor

stoire؟"ا.

le Pape

onآmentatءا!"ا

les chretiens

puberteا!

mariage

mortمب

une communaute

5juifsاء

!3س!ء3

les fideles

une mosquee

moines bouddhistes

temple+لا

'I interdiction

habillement)'

la!آءا vie soc

3ritesءا

Le Messie

religions orientates

le confucianisme

le bouddhisme

'I hindouisme
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القلسىل!خ

السمليث

المسيح

الثلاثةالأقانيم

توحيدممطدين

الإنسانية

المملسالكتاب

تدحمر

الواحدالإله

التوراة

لمالعاخلق

الإكلان

طائفة

المؤمنون

حرية

المسيحيالمقلسالكتاب

أسطورة

الكونخالق

الجديدالعهد

المنحولةالأسفار

الكاثوليكيةالرسائل

العبرافيالمقلسالكتاب

اليهود!الكنيس

الكهنة

t saintأ'I Espr

Triniteةا

le Christ

s entitesآLes tro

gion monotheisteآune rel

humaniteهـا

Bibleكاا

tout- puissant

le Dieu unique

La Torah

la creation du monde

كاا351

Secte

les croyants

أ،bءَ+ء

la Bible chretienne

Mythologie

'I Univers4ءle createur

Nouveau Testament

ُApocalypseا

itresأles Ep

la Bible hebraique

Synagogue

Pretres
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فَرلتى

كنيسة

ربائي/يهوديكاهن

اليهودية

المقدسالكناب

العبادةمكان

المحتمع

مذهبيةعقائد

العلمانيون

/صبغةطابع

اسشّمار

اليهودممطالفن

محادات

المخلص

الدينشعائر

عيسىالمسيحتعاليم

تلاميذ

الزاث/التقاليد

الصلب

حبريلالملائكةرئيس

الحواريون/الرسل

القدمالعهد

الأناجيل

النشور/القيامة

43

Orient

ا!لحأء5

لا+!3"أ+

ismeأLe juda

ءIivre4!5عء3َ

Le lieu de culte

societeا!

Dogmes

les laics

Empreinte

investissement+لا

ُa + juifا

Coutumes

le sauveur

les rituels de la religion

les enseignements de Jesus- Christ

Disciples

traditionا!

Crucifixion

'I archange Gabriel

les Apotres

'I Ancien Testament

les Evangiles

Resurrectionا!
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الدينيةوالمفاهيمالمصطلحاتبأهمقائمة

دين

ا+ممان

شاهد

التابلخقبلما

مفهوم

الأساقفة

أسقفيةمدن

أسقف

العظيمالانشقاق

الحج

الصلاة

الإله

العبادة

المومنينجماعة

البروتستانت

شعور

الأرثوذكس

مبادرة

الكاثوليكية

الأنجليكانيةالكنيسة

الد"فيالإصلاخ

كهنوتيةهيئة

البوذىالفن

42

Religion

Croyance

le temoignage

Prehistoire

onأLa not

les eveques

Dioceses

'I eveque

le Grand Schisme

le pelerinage

3"!اء3ءآ

euآDيمl

le culte

delesآf4ءcommunaute

Protestants

un sentiment

les orthodoxies

ativeأnitأهـا

catholicisme،ء

Eglise anglicane

Reformeبن

leفي!3ءاح

ُa + bouddhiqueا
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croyance en plusieurs dieux) et animiste (croyance dans les forces dela)

nature). Le shintoisme, qui 'na pas de fondateur ni de texte sacre, se

teset.،5ء11 de pratiquesأdefinit au travers 'd un ensemble de r

,Japon!لاexciusivement pratique

.ya environ5,2 millions de shintoistes au Japonأا,Aujourd'hui

'QUالكونفوشية؟ EST- CE QUE LE CONFUCIANISME

Apparu it y a 2 005 ans environ, le confucianisme est a la fois une

,religionet une philosophie. Son fondateur est Confucius, un sage chinois

Le confucianisme recherche'( epanouissement de 'I etre humain par

education morale et la mise en place 'd une societe hierarchique et)'

ordonnee. En effet, selon Confucius, tout individu dolt cultiver les ve + us

sa place dans la societe: par exemple, 'I humanite pourةcorrespondant

et la pike3غ"ءun prince et le respect pour son vassal ; la bonte pour un

.etcلمpour un fils

ronلا 5 millions de confucianistes (oأy a envأا,Aujourd'hui

.neأconfuceens) +! Ch
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etainsi)ء*!ُاle nombre de fois necessaires pour liberer,)pendantla vie

(.interrompre le cycle des reincarnations

y a environ 075 millions 'd hindous clans le monde. Laأا,Aujourd'hui

communaute!ء4+ا la plus importante vit en

QUE؟ادذن LE BOUDDHISME!س!ل-QU' EST

Fonde Par Bouddha it y a 2 005 ans environ, le bouddhisme est la

signifie " 'I Eveille ))) estآstes. Bouddha (un nom quآreligion des bouddh

plus un sage qu' un dieu ; pourtant, le bouddhisme est defini comme une

.religion monotheiste

,erde 'I hindouisme. Comme les hindous؟آأLe bouddhisme est her

.lesbouddhistes croient en la reincarnation sous de multiples formes

ce Principe, Bouddha a ajoute que 'I homme peut atteindre la؟sأMa

appelee le nirvana) en meditant eten)ء،!sagesse et la paix de son

.renoncantaux biens materiels

Aujourd' hui, it y a environ 035 millions de bouddhistes clans le

,monde.Les communautes les plus importantes vivent au Tibet, au Japon

2.!+BirmanieءThailande!+

QUE؟ا!ط LE SHINTOISME!س!م-QU' EST

shinto))هـ)اء (qui signifie " voie des dieux!ءهأ"!Egaiement

shintoIsme est la religion des shintoistes. 11 combine le culte des ancetres

et celui des esprits de la nature : 'c est donc une religion polytheiste

04
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Religions Orientalesالمثيرقيةالأديان

05+،On appelle،، religions orientales " les religions qui se

developpees.،+ءآ dans les pays 'd Orient et 'd Extreme- Or

Les religions orientales les plus importantes sont 'I hindouisme, le

en existeأا,bouddhisme,le shintoisme, et le confucianisme; cependant

pratiquees clans leء3،غ'd autres. Aujourd' hui ces religions peuvent

elles ont le plus de fideles demeurent les5لأmonde entier, mais les pays

,pays'd Orient comme 'Ilran 'I Inde, la Chine et le Japon

'QU؟الفدوسية EST- CE QUE 'L HINDOUISME

y a 4 000 ans environ, 'I hindouisme est la religion desأأApparu

hindous. 11 existe des milliers de dieux hindous : 'c est une religion

polytheiste. Dans ce pantheon, les trois divinites majeures sont Brahma

aاle protecteur du monde) et Shiva (a(shnou1،)75آ e createur de 'I Univer)

5..03 force de destruction et de fertilite). Les textes sacres de 'I hindouisme

.sont les Veda

Les hindous croient en la reincarnation, 'cest--adire en une

renaissance perpetuelle de lame sous de multiples formes (humaines ou

animates). En effet, dans 'I hindouisme, le corps est une enveloppe

seلا+ reincarne dansء+!humain. Apres la mort, son3ا،ءُءprovisoire de

autre corps (en fonction des actions, bonnes ou mauvaises, realisees

93
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:antism eL؟صسصProtes

Les protestants sont 'd anciens catholiques qui ont voulu reformer

'I Eglise au xvie siecle ; cet evenement 's appelle la Reforme. 11 existe de

5 lutheriens (laplusاءnombreuses Eglises protestantes, notamment

ancienne Eglise protestante, fonde par Martin Luther) et les calvinistes

(.un courant fonde par JeanCalvin)

115.Lesprotestants reconnaissent la Bible comme seule autorite

،+5 donc pas de clerge pour interceder en leur faveur aupres deDieu"+

que). Cependant, certains fideles aidentآcomme dans la hierarchiecathol)

la communaute Bans la priere au temple; ce sont les pasteurs, qui

.deshommes ou des femmesء3،غpeuvent

L':أ+ةسةححُ angli

en Angleterre au+َء'L anglicanisme (ou Eglise anglicane) est

+oآative du roi Henri VIII. 'C est une Eglise de confessأxvie siecle, sur '( init

a subi'( influence deء11ءcatholique qui refuse 'I autorite du pape. Comme

aujourd' hui les doctrines catholiques et+ءاءla Reforme, elle

,deshommes ou des femmesء3؟غprotestantes. Les pretres peuvent

.tandisque 'I Eglise catholique romaine refuse la pretrise feminine

38
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se scinder en deux. Cetة'd Occident conduisent 'I Eglise chretienne

evenement, qui 's appelle le Grand Schisme, confirme la separation entre

les chretiens 'd Orient et 'd Occident, 'cest- -adire entre les orthodoxes (qui

conservent le systeme des patriarcats) et les catholiques (dont 'I ancien

,(patriarchede Rome devient le pape

?QUELLESSONT LES PRINCIPALES BRANCHES DU CHRISTIANISME

15 seأLes chretiens voient tous en Jesus- Christ le messie, mais

divisent au cours de 'I histoire en de nombreux groupes donc les

5,catholiques, les orthodoxes et lesprotestantsاءprincipaux sont

:Lecatholicisme

Separes des chretiens 'd Orient depuis ,5401 les catholiques

reconnaissent 'I autorite supreme de 'I eveque de Rome, le pape, installe

aالم'l interieur de Rome5ةءَلا،أ,eplus petit Etat du monde)اau Vatican

capitalede,لأهأ15 'I Italie).115 pratiquent leur religion clans des eglises

celebrent leur culte sous la direction de pretres, qui assurent le lien entre

.Dieuet la communaute de fideles

:L' orthodoxie

dent depuis ,5401 les orthodoxes ontأSepares des chretiens 'd Occ

pour chefs des patriarches. 115 pratiquent egalement leur religion dans

3 culte par des popes. 'L tglise orthodoxe estلاءاdes eglises, guides dans

existe 'd autres Eglisesأاprincipalement installee en Russie, mais

,Orientء+chretiennes
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.Marie(qui est vierge) par 'I archange Gabrielلأannoncee

.Bethleemen Judee, et grandit ! Nazareth en Galilee11،آ!+لأ

est baptise par son cousin Jean- Baptiste, et commence aأ"اlteلاAd

est le fits de Dieu. Sesأا,enseignerla parole de Dieu. Pour les chretiens

plus fervents disciples sont les Apotres. Jesus meurt sur la croix (c' est la

'cest(it plus tard ! sesdisciplesأreapparaأأ,Selonla tradition.)Crucifixion

,que); ceux- ci sont les tout premiers chretiensكاأكاأآla Resurrection

Pour les chretiens, Jesus-Christ est donc le messie, le sauveur

es juifs considerent pour leur part queا)annonce dans 'I Ancien Testament

le messie nest pas encore venu). 'C est pour cette raison qu' on 'I appelle

stos, qui designe le messie dans laآle Christ (ce mot vient du grec khr

traduction grecque de 'I Ancien Testament). Jesus- Christ est 'I une des

s entites de la Trinite, les deux autres etant Dieu le Pere et 'I Espritأtro

.nt.Par sa mort, it a Machete le salut du mondeأsa

7QUI SONT LES PREMIERS CHRETIENS

-Lapremiere Eglise chretienne est fondee par les disciples de Jesus

cle de note ere. Ces chretiens ont pour chefs religieuxيقersiآst, auأChr!

:cinq patriarches, qui sont les eveques des cinq dioceses principaux

,Rome,Alexandrie, Antioche, Constantinople et Jerusalem. Mais ties vite

'I eveque de Rome (le pape) affirme sa superiorite sur les autres

.patriarches

En ,5401 differentes quenelles entre chretiens 'd Orient et
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eu.) Le Iivre sacre des chretiens est la Bible chretienne. Le lieu saint du4أ

nt- Sepulcre a Jerusale /* qui est le lieu presume duأchristianisme est le Sa

Jesus- Christ a !4! crucifie. Le jour saint des chretiens est le5لأCalvaire

.dimanche

y a environ 7,1 milliard de chretiens qui vivent dansأا,Aujourd'hui

le monde entier. 115 se repartissent en plusieurs branches dont les plus

importantes sont la branche catholique, la branche orthodoxe et la

.branche protestante

ESTبر LE DIEU DES CHRETIENSالاكا

Pour les chretiens, le createur de 'I Univers est un dieu unique qu' ils

Abrahamةpour la premiere fois3ءاء7َءappellent Dieu. 11 's est

(.fs et les musulmansآpersonnage biblique, egalement reconnu par lesju)

'QUبر EST- CE QUELA BIBLE

des chretiens, la Bible est composee de 'I Ancien5س!3في!Livre

.Testamentet du Nouveau Testament

11.L'Ancien Testament correspond! la Bible hebraIque des juifs-
.relatele recit de la creation du monde et 'I histoire des premiers Hebreux

Le Nouveau Testament contient plusieurs Iivres ecrits plus-

tardivement (les quatre Evangiles, les Actes des Apotres, les Epitres et

.I'Apocalypse). II raconte notamment la vie de Jesus- Christ

7EST JESUS- CHRISTلاكاا

Fils de Marie, Jesus est juif. Selon les Evangiles, sa naissance est
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sont des Hebreux: Abraham, son fils Isaac et son petit- fils Jacob.115 sont

eux comme etant le Dieu2َغاء7ء!appeles les patriarches. Yahve 's est

.uniqueet tout- puissant

Jacob a eu douze fits qui sont devenus les chefs des douze tribus de

.I'Israel antique

QUEبر CONTIENT LA BIBLE JUIVE

Livre sacre des juifs, la Bible juive (que. les chretiens ont incluse

dans leurs textes sacres sous le nom 'd Ancien Testament) est composee

esا")أs parties : la Torah (ou la Loأse repartissent en tro9آلاde 93 Iivres

.(Nebiim(ou les Livres des Prophetes) et les Ketubim (ou les tcrits

nq premiers Iivres de la Bible ; elle estآLa Torah est composee des c

onآerement sacree pour les juifs. Elle raconte notamment la creatآparticul

du monde, la vie des patriarches et 'I histoire des Hebreux (comme

'I Alliance 'd Abraham puis de Molise avec Dieu). Elle explique aussi les

9rituelsألا de la religion. La Torah annonce enfin la venue 'd un messie

sauvera 'I humanite. Des commentaires sur la Torah sont reunis dans le

.Talmud

حلأحثفىةوللاة"فىة)"،الصمميحية

y aء؟ءَء4َ+35أاens. 11 aأLe christianisme est la religion des chret

.st2أ 000 ans environ sur les enseignements de Jesus- Chr

'QUبر EST- CE QUE LE CHRISTIANISME

Le christianisme est une religion monotheiste (croyance en un seul
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3 religionلاءاclassique " tout en pratiquant"05ءَ؟ءَأحqui restent dans (a

(esIaics)1ء

Les religions marquent enfin de leur empreinte les societes clans

lesquelles elles naissent et se developpent. Ainsi, les musiciens, les

peintres, les scuipteurs, les architectes et les ecrivains mettent souvent

,leurart au service de la religion. On!31!5 alors 'dart religieux: 'Ia + juif

,que,etcُآa + chretien, 'I art musulman, 'I a + bouddhا

Leةismeليهوديةا juda

y a 4 000 ansأاfondee؟ءَغjudaisme est la religion des juifs. Elle a،ء

..(environ (vers 0002 avant J.- C

?QU' EST- CE QUE LE JUDAISME

gion monotheiste (croyance enأudaisme est la plus ancienne relاLe

nt est leأve. Le jour saأun seul dieu). Le Iivre sacre des juifs, est la Bible ju

.samedi

la priere est presidee parةfs est la synagogueلاآ!Le lieu de culte des

.unrabbin, qui est egalement charge 'd enseigner la religion aux fideles

y a environ 15 millions de juifs repartis clans leأا,Aujourd'hui

monde. Les deux plus importantes communautes se situent en" Israel" et

.deNew York7أاءاdans la

7SMEآQUI SONT LES FONDATEURS DU JUDA

s personnages de la Bible. CeآLes fondateurs du judatsme sont tro
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!3 individuelles ou collectives.Par،ةpratiques codifiees, qui peuvent

exemple, le culte (c'est- -adire un hommage fait au dieu) peut We rendu

fsآeux de culte peuvent We privatاآpar la priere et le pelerinage. Le

3 sont surtout collectifs: les fideles se rassemblentأاs!أكا"(prierchez soi)

dans une synagogue (pour les juifs), dans une mosquee (pour les

pour()95لاه les catholiques et les orthodoxesا!ةأmusulman")5 dans une

Bansاأ9*لا un temple (pour les protestants). Dans certaines religions, ces

.decultes sont sacres

'D autres pratiques de la religion 's inscrivent directement clans la vie

9 sedsociale؟ة؟ : 'I habillement (par exemple la kippa qui coiffe la

("stesأhommes ! uifs, ou la robe orange que portent les moines bouddh

'I alimentation (I' interdiction de manger du porc chez les musulmans, ou

le repas sans viande le vendredi chez 391 chretiens), mais egalement les

grandes etapes de la vie (celebration de la naissance, de la puberte ou du

,mariage!ا.)+5+ funerailles apres

?3:une communauteحUne religion

La communaute qui se forme autour 'd une religion construit ses

5propres+5+أ rites, codes, dogmes et coutumes. Une religion est plus ou

3,hierarchisee+5+أorganisee, plus ou

91 'd une religion peut avoir un investissement different3أ4غChaque

dans sa croyance. On differencie les croyants qui entrent en religion pour

leur dieu (les clercs, qui constituent le clerge) de ceuxةdonner leur vie
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الفرنسيةاللغةفسم-الأديانئاريخ

الرحلمالرحمنادلّهبسم

Religionيناللىمفهوم

La notion de religion est apparue lorsque, ! la prehistoire, les

hommes de Neandertal ont commence ! enterrer leurs mo + s; ces

premieres tombeaux sont le temoignage de la croyance en un au- dela

,mortا!apres

COMMENT؟ DEFINIR UNE RELIGION

:Unereligion est une croyance

nsi, une religion est la croyance, partagee par une communaute"أ

eures ! 'I homme. Cette croyance estأdeles, en des forces superأdef

.intime,personnelle: 'c est un sentiment interieur que 'I on appelle la foi

Une religion est une croyance pratiquee. Lorsqu' elle est oubliee et

plutot de mythologie : 'c est le cas par"!ءامWest plus pratiquee, on

exemple pour les religions anciennes des Egyptiens, des Grecs et des

.Romainsde 'I Antiquite

Lorsque les croyants sont embrigades dans une croyance jusqu' a

.desecte5!ءامperdre tout ou pa + ie de leur liberte, on

:Unereligion est une pratique

e respect) de)اLa croyance en une religion demande'( observance
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At the present time it comprises 13 major and numerous minor

sects. The principal sects are divided into 5 main groups: those that

on the traditions of ancient Shinto; thoseآnue with little modificatآcont

that emphasize adherence to Confucian ethics; those that are

predominantly devoted to faith healing; those that practice the worship

.ofmountains; and those that are primarily devoted to purification rites

ous Shintoآn the varآIn the s0991-dim 011 million Japanese participated

sects, but those who professed Shinto as their sole or major religion

000,09numbered only 4.3 million. The Shinto sects have approximately

.priestsand about000,81 shrines

22

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


the Scholars." Confucianism advocates reforming government, so that it

works for the benefit of the people, and cultivating virtue, especially in

timateآcials. It encourages respect for elders and legآgovernment off

,authorityfigures, for traditional beliefs, for ritual practices, for education

and for close family bonds. Confucianism began in China, but it spread

,fromthere to Korea, Japan, and Vietnam

The major development of the late 20th century is a tendency to

interpret Confucianism in the light of Western ethical systems that stress

.virtue

Shintoismالدثهنتودية

Shinto (Japanese, "the way of the gods"( :ُ Japanese cult and

religion, originating in prehistoric times, and occupying an important

national position for long periods in the history of Japan, particularly in

recent times. During its early period, the body of religious belief and

,practicecalled Shinto was without a name and had no fixed dogma

moral precepts, or sacred writings. Worship centered on a vast pantheon

of spirits, or kami, mainly divinities personifying aspects of the natural

world, such as the sky, the earth, heavenly bodies, and storms. Rites

included prayers of thanksgiving; offerings of valuables, such as swords

and armor and, especially, cloth; and ablutionary purification from crime

,and defilement
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.Buddha,or Enlightened One

Originating as a monastic movement within the dominant Brahman

tradition of the day, Buddhism quickly developed in a distinctive

direction. The Buddha not only rejected significant aspects of Hindu

philosophy, but also challenged the authority of the priesthood, denied

the validity of the Vedic scriptures, and rejected the sacrificial cult based

,onthem. Moreover, he opened his movement to members of all castes

.denyingthat a person' s spiritual worth is a matter of birth

Buddhism has been significant not only in India but also in Sri

"Lanka, Thailand, Cambodia, Myanmar, Laos, China, Japan, Taiwan, Tibet

Nepal, Mongolia, Korea, and Vietnam. The number of Buddhists

,worldwidehas been estimated at between 015 and 003 million

One of the lasting strengths of Buddhism has been its ability to

adapt to changing conditions and to a variety of cultures. It is

philosophically opposed to the authority of the priesthood, whether of

.theWestern or the Marxist-Communist variety

Confucianismالكونفوشية

Confucianism: an intellectual, political, and religious tradition, or

school of thought, that developed a distinct identity in the 5th century be

from the teachings of Chinese philosopher Confucius. In Chinese the

name for this tradition is Rujia (also spelled Ju- chia), meaning "School of
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Hindu sages and seers, serves primarily as a guidebook. But ultimately

truth comes to us through direct consciousness of the divine or the

,matereality. In other religions this ultimate reality is known as Godأ؟الا

Hindus refer to it by many names, but the most common name is

.Brahman

In the Hindu tradition, by contrast, there is no single revelation by

which people may achieve knowledge of the divine or lead a life backed

by religious law. The Hindu tradition acknowledges that there are many

paths by which people may seek and experience religious understanding

5vidual؟ has the potentialأand direction. It also claims that every ind

.achieve enlightenment

The Hindu community today is found primarily in India and

pelago. Substantialأin the Indonesian archآneighboring Nepal, and in Bal

Hindu communities are present in Sri Lanka and Bangladesh, and South

Africa. Scattered Hindu communities are found in most parts of the

Western world. Hindus today number nearly 009 million, including about

02 million who live outside India, making them the third largest religious

-.communityin the world, after Christians and Muslims

Buddhismيةلبوذا

Buddhism: a major world religion, founded in northeastern India

who is known as theلمand based on the teachings of Siddhartha Gautama
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Mazda, the holy immortals, and other divine beings will annihilate the

thenأل!ااdemons and force Angra Ma. nyu to scuttle back into hell, which

,sealedءه

Aأم minority of Zoroastrians grouped now together to practice the

.religionin central and eastern Iran at cities such asYazd and Kerman

Others migrated; some went to the west coast of India where they

n addition to the larger communitiesا.(becameknown as Parsis (Persians

a and Iran, today there are about 000,02 Zoroastrians in Canadaأin Ind

nciples areآand the United States. In these communities the religion' s pr

still taught, basic rituals are practiced, and clerical and lay organizations

remainء active

Hinduismالفدوسية

Hinduism: a religious tradition of Indian origin, comprising the

.beliefsand practices of Hindus

tual and moralأndus to seek spirآon encourages HآThe Hindu tradit

truth wherever it might be found, while acknowledging that no creed car

contain such truth in its fullness and that each individual must realize this

c effort. Our experience, ourآtruth through his or her own systemat

reason, and our dialogue with others - especially with enlightened

de various means of testing our understanding of5أvمه-individuals

spiritual and moral truth. And Hindu scripture, based on the insights of

18
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الدئهرقيةالأديان

Zoroastrianismدشتلةالزرا

Zoroastrianism: religion that arose from the teachings of the

devotional poet Zoroaster, who is regarded as the faith's founding

0014prophet. Scholars believe that Zoroaster lived somet. me between

c. The Zoroastrian scripture, called the Avesta, includes poems0012كاand

.attributedto Zoroaster

ritings Zoroaster speaks of an ethical and moral oppositionأ3للاInh

between Asha ("order"), which he equates with righteousness, and Drug

confusion"( ,ُ which he equates with evil and the lie.Zoroaster")"

se،،؟للا)personifies this dualism in a pair of spirits called Ahura Mazda

.("ُ known as Ahriman1"؟أ Spir؟and Angra Mainyu (،، Evًُ(ُLord

Zoroastrianism preaches that when someone dies his or her soul

undergoes individual judgment based on actions while alive. If the soul' s

good deeds are greater than its evil deeds, it enters paradise. If the soul' s

t is cast into hell to awaitأ،evil deeds outweigh the good done while alive

.versal judgmentآthe day of un

,Closeto the end of time a savior will resurrect the dead

th the other3ْلالاms. Ahura Mazda will descend to eart!احZoroastrianism

good spirits. Each sinner, having already suffered in hell after death, will

be purif0 ed. Thereafter, immortality will be granted to all humans. Ahura

17
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,figuresas John biddle, Isaak Newton and John locke

.Unitarianism:A religious movement connected with Christianity

.Unitariansare those who reject the Trinitarian understanding of God

Although there are many antecedents, the specific point of origin for the

)1511-movement is usually taken to be the works of Michael Servetus

nity" and "the1553)آ ،،: On the erroneous understanding of the Tr

nians. The firstأon of Christianity", and the works of the Socأrestorat

unitarian congregation in England was found in ,1774 and in the USA

,1782 but the movement did not become fully organized until the

n ,9181 on "Unitarian Christianity".ُآmore sermon of .W .E Channingآ؟اBa

The American Unitarian Association was founded in .1825 In 6191 the

Unitarians merged with the Universalists, the joint movement becoming

known as the Unitarian Universalist Association. There are more than a

.nthe USA and Canada17+آأthousand congregations, ma

16
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press ensured that Luther would have greater protection than his

,predecessorsand his teachings would be spread quickly

He was excommunicated and barely escaped with his life on more

than one occasion, but Luther lived out his life spreading the

Reformation, and died a natural death. His ideas had already spread

throughout Germany, and similar reforming movements sprung up in

England and Switzerland. Soon much of Europe was embroiled in a civil

war, with Protestant nationalists fighting Catholic imperialists for

.calfreedomآreligious andpolit

Socinianism: A rationalist movement within Christianity, which was

a forerunner of modern Unitarianism. It developed from the ideas of Lelio

Sozzini (d )1562 and his nephew Fausto (d .)4016 Followers of the Sozzini

hoped to restore a primitive Christianity, rejecting the accretions of

.Rome

ginal sin, theآ,y orأsbelief in TrinأSocinianism was centered on d

,satisfaction.Socinianism focused on moralism, and Christ prophetic role

,theelevation of reason in interpreting Scripture against creeds

.traditions,and church authority, and support for religious toleration

A basic statement of faith was drawn up in Fausto's revision of the

Catechism of Racov. Persecution in poland led to a wide diffusion

throughout Europe. The influence of Socinianism can be seen in such

15
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.Constantinople

These various factors finally came to a head in 5401 AD, when Pope

Leo IX excommunicated the patriarch of Constantinople, the leader of the

Eastern Church. The Patriarch condemned the Pope in return, and the

0("Christianchurch has been officially divided into West1( "Roman Catholic

.andEast ("Greek Orthodox") ever since

In the ,s0014 some western Christians began to publicly challenge

aspects of the church. They spoke against the abuse of authority and

corruption in Christian leadership. They called for a return to the gospel

and a stripping off of traditions and customs like the cult of the saints and

relics, and the withholding of the communion wine from non-clergy. They

began to translate the Bible - then available only in Latin - into the

.commonlanguages of the people

,However,these early reformers did not have widespread success

,andmost were executed for their teachings

س!"ه33كاهم3ولهاالدالاصلا

79In ,1517 a German monk named Martin Luther posted

.complaintsagainst the practice of selling indulgences on a church door

He had experienced a personal conversion to the doctrine of justification

by faith alone, and also shared many of the ideas of those early

reformers. Growing German nationalism and the invention of the printing

14
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325 AD, Constantine called the Council of Nicea )DA325( so that the

us and2؟bishops could work out their differences. They condemned A

Arianism and dec! ared the Son (Christ) to be of "one substance" with the

Father. After the council, St. Athanasius of Alexandria continued to battle

the Arians, but the orthodox view eventually won out for good. The

,churchthen turned to issues about Christ' s divine and human natures

,(whichwere essentially resolved at the Council of Chalcedon451( AD

In the meantime, the considerable religious, cultural, and political

differences between the Eastern and Western churches were becoming

increasingly apparent. Religiously/ the two parts of Christendom had

cs such as the use of icons, the nature of the Holy؟"بمdifferent views on t

and the date o + which Easter should be celebrated. Culturally/ the.02،ُSp

tsأys tended to be more philosophical and abstract inْتGreek East has alw

thinking, while the Latin West tended toward a more pragmatic and

.legal-minded approach

As the old saying goes: 1 "the Greeks built metaphysical systems; the

Romans built roads.04 The polit. cal aspects of the split began with the

Emperor Constantine, who moved the capital of the Roman Empire from

the empireءRome to Constantinople (in modern Turkey). Upon his death

was divided between his two sons, one of whom ruled the western half

of the empire from Rome while the other ruled the eastern region from

13
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of these letters would become part of the Christian scriptures, the "New

0،1،+ء+!،5ء7

In the second and third centuries AD, Christians struggled with

persecution from outside the church and doctrinal debates from within

.،,stianleaders, who are now called the "church fathersآthe church. Chr

(wrotedefenses of the false claims made against Christians (apologetics

as well as arguments against false teachings spreading within the church

polemics). Doctrines were explored, developed, and solidified, thecanon)

of the New Testament was formed, and the notion of "apostolic

succession" established a system of authority to guard against wrong

.interpretationsof Christian teachings

A major turning point in Christian history came in the early 4th

centuryه، AD, when the Roman emperor Constantine converted

on became legal, persecution ceased, andأ!أan relأChristianit07 The Christ

thousands of pagans now found it convenient to convert to the

emperor's faith. Allied with the Roman Empire, Christianity gradually rose

in power and hierarchy until it became the "Christendom4" that would

,encompassthe entire western world in the Middle Ages and Renaissance

ty would be the uniting force؟anآEmperor Constantine hoped Chr. st

,anismآspute over Arأof his empire, so he was distressed to hear of ad

which held that Chr. st was more than a man but less than God himself. Ir

12
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od"" condemned religiousث!miracle- working. He spoke of the "kingdom of

tes and interpreted the Mosaic law in new ways. He spoke beforeأhypocr

0crowds of people، but also chose 12 disciples whom he taught privately

believing him to be the long- awaited Messiahأ،،They eagerly followed h

+".who would usher in the kingdom of God on ea

,Afterjust a few years, however, opposition mounted against Jesus

and he was ultimately executed by crucifixion by the Romans. Most of

smayed at such an unexpected outcome. But4هـ؟Jesus' followers scattered

three days later, women who went to anoint his body reported that the

.tombwas empty and an angel told them Jesus had risen from the dead

The disciples were initially skeptical, but later came to believe. They

ons and thenأreported that Jesus appeared to them on several occas

,ascendedinto heaven before their eyes

'Theremainder of the first century AD saw the number of Jesus

followers, who were soon called "Christians,." grow rapidly. Instrumental

in the spread of Christianity was a man named Paul, a zealous Jew who

had persecuted Christians, then converted to the faith after experiencing

ngيمأ advantage of the extensive systeءa vision of the risen Jesus. Tak

onaryآRoman roads and the time of peace, Paul went on numerous miss

journeys throughout the Roman Empire. He started churches, then wrte

letters back to them to offer further counsel and encouragement. Many

11
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,themovement was Berlin, whence it spread to eastern Europe

The early proponents of Haskala were convinced that Jews could be

brought into the mainstream of European culture through a reform of

traditional Jewish education and a breakdown of ghetto life. This meant

adding secular subjects to the school curriculum, adopting the language

,ofthe larger society in place of Yiddish, abandoning traditional garb

.reformingsynagogue services, and taking up new occupations

Christianityالمسيحية

Major religion, stemming from the life, teachings, and death of

Jesus of Nazareth (the Christ, or the Anointed One of God) in the 1st

.centuryAD. It has become the largest of the world's religions

Geographically the most widely diffused of all faiths, it has a constituency

of more than 2 billion believers. Its largest groups are the Roman Catholic

Church, the Eastern Orthodox churches, and the Protestant churches. In

addition to these churches there are several independent churches as

.wellas numerous sects throughout the world

Christianity begins with Jesus of Nazareth, a Jew who was born in a

small corner of the Roman Empire. Little is known of his early life, but

around the age of ,03 Jesus was baptized by John the Baptist and had a

.visionin which he received the blessing of God

After this event, he began a ministry of teaching, healing, and

01
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the Jewish Scriptures and rejects the Talmud and the rabbinical traditions

incorporated in Judaism during the first six centuries ad. The sect was

founded in Baghdad about 765 by Anan ben David, a Jewish religious

sm. Today there areآleader. The doctrine of Karaism is also called Anan

some 000,03 Karaites, concentrated largely in the so- called "Israel،.; small

ted States, Poland, France, andأcommunities are also found in the Un

.Turkey

:Haskalah.also called Jewish Enlightenment

a late 81th- and 19th- century intellectual movement among the

Jews of central and eastern Europe that attempted to acquaint Jews with

the European secular education and culture as supplements to traditional

Talmudic studies. Though the Haskala owed much of its inspiration and

andءvalues to the European Enlightenment, its roots, character

development were distinctly Jewish. When the movement began, Jews

lived mostly in pales of settlement and ghettoes and followed a form of

life that had evolved after centuries of segregation and discriminatory

.legislation

A move toward change was initiated by a relatively few "mobile

Jews")ُ mainly merchants) and "court Jews" (agents of various rulers and

princes), whose contact with Europeancivilization had heightened their

desire to become a part of society as a whole. One of the early centres of
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ُcكاSadducees: Jewish school, or party, that arose in the 1st century

The Sadducees, an aristocratic party, acknowledged only the written

ing the scribes' traditional interpretation andءآيعTorah as binding, re

development of theLaw. They rejected Pharisaic tradition, which

gious standpoint. The Sadducees didأrepresented an older legal and rel

not believe in a resurrection or in any personal immortality, and they

ed angels and spirits. The Sadducees disappeared with the fall of theآden

.Jewishtemple in 07 AD

Zealots: Jewish religious- political faction, known for its fanatical

resistance to Roman rule in Judea during the 1st century ad. The Zealots

emerged as a distinct political group during the reign 4-37( bc) of Herod

the Great. In 6 AD, when Judea was put under direct Roman rule and the

authorities ordered a census for purposes of taxation, the Zealots, led by

ng theآJudas of Galilee, called for rebellion. they argued that Acknowledg

authority of the pagan Roman emperor, would mean repudiat. ng the

ُauthority of God and submitting to slavery. An extremist group of Zealots

ngآcalled Sicarii ("dagger men"( ,ُ adopted terrorist tactics, assassinat

Romans and also some prominent Jews who favored cooperation with

.theRoman authority

Jewish sect, considered,هـ("Karaites:(from Hebrew gara,ًto read

heretical by Orthodox Jews, which believes in the strict interpretation of
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,teratureاأis learned or memorized""(ُ the earliest document of rabbinic

ne at the turn of the 3rd century. Subsequent rabbinicأedited in Palest

a generated two Talmudsأstudy of the Mishnah in Palestine and Babylon

1 so called Gemera, an Aramaic term withthe؟ُة"thatwhich isstudied")

same meaning ,) wide- ranging commentaries on the Mishnah. The

Babylonian Talmud, edited about the 6th century, became the

.foundationdocument of rabbinic Judaism

leticalأEarly rabbinic writings also include exegetical and hom

commentaries on Scripture (Midrash) and several Aramaic translations of

n Judaism, the.ا(thePentateuch and other scriptural books (Targums

study of Torah refers to the study of all this literature, not simply of the

(.Pentateuch،،( the Torah,"ُ in the narrow sense

11:sh groupsأTheJew

Pharisees: a Jewish school, probably dating as a distinct body, or

party, from the 2nd century bc. Their chief tendency was to resist all

Greek or other foreign influences that threatened to undermine the

sacred religion of their fathers, and they took their stand most

emphatically upon written and oral Divine Law. Their doctrine was of an

ethical, spiritual, and sometimes mystical Judaism, which enabled the

religion to survive the destruction 07( AD) of the Temple, and which later

.becamethe dominant form of Judaism
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covenant in a universal context. Only after successive failures to establish

a covenant with rebellious humanity did God turn to a particular segment

of it. "Israel" is to be a "kingdom of priests," and the ideal social order

that it establishes in accordance with the divine laws is to be a model for

.thehuman race

The Rabbinic Tradition

Although all forms of Judaism have been rooted in the Hebrew

Bible (referred to by Jews as the Tanach, an acronym for its three

sections: Torah, the Pentateuch; Nebiim, the prophetic literature; and

Ketubim, the other writings), it would be an error to think of Judaism as

mply the "religion of the Old Testament." Contemporary Judaism is5أ

ultimately derived from the rabbinic movement of the first centuries of

the Christian era in Palestine and Babylonia and is therefore called

.rabbinic Judaism

,Rabbi,in Aramaic and Hebrew, means "my teacher." The rabbis

,Jewishsages adept in studying the Scriptures and their own traditions

maintained that God had revealed to Moses on Sinai a twofold Torah. In

,pture),God revealed an oral Torahأaddition to the written Torah (Scr

faithfully transmitted by word of mouth in an unbroken chain from

master to disciple, and preserved now among the rabbis themselves. For

the rabbis, the oral Torah was encapsulated in the Mishnah ("that which
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Asa complex religious tradition, Judaism has never been

monolithic. Its various historical forms nonetheless have shared certain

characteristic features. The most essential of these is a radical

monotheism, that is, the belief that a single, transcendent God created

.theuniverse and continues providentially to govern it

Revelation

,TheGod who created the world revealed himself to the people

Israel, at Mount Sinai. The content of that revelation is the Torah

revealed instruction"( ,ُ God' s will for humankind expressedin")،
commandments by which individuals are to regulate their lives in

interacting with one another and with God. By living in accordance with

tting to the divine will, humanity can become aأGod's laws and subm

,harmoniouspart of the cosmos

Covenant

A third major concept in Judaism is that of the covenant or

contractual agreement, between God and the Jewish people. According

to tradition, the God of creation entered into a special relationship with

the Jewish people at Sinai. They would acknowledge God as their sole

,ngto obey his laws; God, in turnأultimate king and legislator, agree

would acknowledge "Israel" as his particular people and be especially

mindful of them. Both biblical authors and later Jewish tradition view this
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books by Roman Catholics. The arrangements of the Jewish

and Christian canons differ considerably. The Protestant and

Roman Catholic arrangements more nearly match one

another. By the time of the Middle Ages the books of the Bible

.wereconsidered a unified entity

Judaismيةفىليهوا

Judaism, religious culture of the Jews (also known as the people of

Israel); one of the world' s oldest continuing religious traditions. The Jews

spoke of Torah, God' s revealed instruction to Israel, which mandated

fe "Halakhah". Halakhah derives fromاأboth a woridview and a way of

the.1ُء، Hebrew word "to go" and has come to mean the "way" o3 ، "path

encompasses Jewish law, custom, and practice. Premodern Judaism, in all

its historical forms, thus constituted an integrated cultural system

encompassing the totality of individual and communal existence. It is a

,systemof sanctification in which all is to be subsumed under God' s rule

The total world Jewish population in the year 0002 was estimated

f whom 7.5 million lived in the United States, 8.4 millionفى2،3*؟أ!.5-،يمat

in the so-called "Israel", 000,053 in France, and 000,438 in the former

.SovietUnion. These are the four largest centers of Jewish settlement

Basآء4ئح!ثه!ه:

:Monotheism
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regarded by the devout as sacred. Sacred words differ from

ordinary words in that they are believed either to possess and

convey spiritual and magical powers or to be the means

through hcْhw a divine being or other sacred reality is revealed

.n phrases and sentences full of power andtruthأ

THEالمقد!الكتاب BIBLE

Bible, also called the Holy Bible, the sacred book or

ty. The Bible of Judaism؟Scriptures of Judaism and of Christian

however, in someءand the Bible of Christianity are different

93,shBible is the Hebrew Scriptures؟للاimportant ways. TheJe

books originally written in Hebrew, except for a few sections in

Aramaic. The Christian Bible is in two parts, the Old Testament

5and؟ the 27 books of the New Testament. The Old Testament

structured in two slightly different forms by the two principal

divisions of Christendom. The version of the Old Testament

37usedء"،؟ by Roman Catholics is the Bible of Judaism plus

some of the additional booksةsكاbooks and additions to boo

as was the New Testamentءwere originally written in Greek

The version of the Old Testament used by Protestants is

limited to the 93 books of the Jewish Bible. The other books

ons to books are called the Apocrypha by؟،.andadd

Protestants; they are generally referred to as deuterocanonical
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الإئكليزايةاللغة!سم-الأديانئاريخ

الرحيمالرحمناللّهبس!

Religionالدينمفهوم

,Humanbeings' relation to that which they regard as holy

,sacredا absolute, spiritual, divine, or worthy of especia

reverence. It is also commonly regarded as consisting of the

way people deal with ultimate concerns about their lives and

0their fate after death

Inا many religions, texts are deemed to have scriptura

status, and people are esteemed to be invested with spiritual

or moral authority. Believers and worshipers participate in and

are often enjoined to perform devotional or contemplative

.orparticular ritualstdemطل!أ،ةورpractices such as

Worship, moral conduct, right belief, and participation in

religious institutions are among the constituent elements of

.thereligious life

Sacredالمقدسةالكتب scripture

.ofthe world' s religions.؟"rاطThe revered texts, or Holy

.Scripturescomprise a large part of the literature of the world

They vary greatly in form, volume, age, and degree of

sacredness; but their common attribute is that their words are
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